
4

מס! מיקלס = 10*
 עבודה מחופפת חזרתי שלום. כל קודם
 שם הייתי כן, ניו־יורק. של בבורסה

 מיני כל שפרצה הגאות התחילה כאשר
וגר ופסיכולוגיים, סטטיסטיים ״מחסומים״

 תארו האמריקאי. בשוק־ההון למהפך מה
 ידיים מחליפות מניות מיליון 140 לכם
 קריאות־ וכמה מהומה איזו אחד, ביום

!התפעלות
 יולי בסוף בעניינים. כבר ואני חזרתי

 טוב. חודש יהיה אוגוסט שחודש כתבתי
לגוד יחזרו שהמחזורים כתבתי היה. הוא
 ליום. שקל מיליון 600 ,500 — הטבעי לם
 ישכח, הגליל שהיטל כתבתי חזרו. הם

 הקנייה בשיקולי ״פונקציה״ יהיה ולא
קרה. כך והמכירה.

ההז וטוב. מעניין יהיה זה חודש גם
 והחגים יחגגו, ההנפקות תעזור, רמה

 הרווחים. מן מחלק להיפטר לנו יעזרו
 עדיין שזה מסתבר לבורסה. חזרו כולם
וב בארץ. ביותר הטוב ההשקעה אפיק

 כולו, בעולם שאולי לי אמרו אמריקה
הונג־קונג. של בבורסה הנסיגה אחרי

 העסקות אולם של רבוע שבמטר נכון
 מאשר כסף יותר עובר ניו־יורק בבורסת

 גדול, אבל וזה אבל, שלנו, הבורסה בכל
 הראשונים אנו האוכלוסיה, לגודל יחסית

בעולם.
 שאצלנו עלינו אומרים אם חשוב לא

 שחשוב מה הימורים. מועדון קאזינו, זה
ולפע יותר, הרבה מרוויחים שאצלנו הוא
 אך מעט מרוויחים שם מפסידים. גם מים
 בכלל. אם מעט. מפסידים גם

א׳־א׳ מניות
 ב׳ אתא אריה, לאינקובה, משותף מה

 מלבדוק פשוטה יותר דרך אין ופי־בי?
 מתחילות השלוש כל ראשית, העניין. את

לאחרונה הפכה פי־בי גם שנית, באלף.

 חייב אני ועכשיו הבורסה•' של ללהיט
הבינ הבנק מנכ״ל בינו, לצדיק התנצלות

 מניה היא שפי־בי בלהט שטען לאומי,
ההת קרה. וכך אותה, יגלו שעוד נהדרת,
 ששומר טענתי שאני כך על היא נצלות
 היה טענתי שאני מה ממנה. ירחק נפשו
 וגס הזמנים נשתנו מוגבלת. לתקופה טוב

המניות.
 כתנאי המיסוי חוק כעקבות
תו ההון כשוק אירעו אינפלציה

1ש־״/״ט מכיוון חדשות: פעות
 מקנות כהכרה השליטה ממניות

 הופכים אלה אחוזים ;מס, הגנת
 שבידם אדה החליטו ׳מוגן, לנכס

 הכילות לרכוש והאפשרות היכולת
 ומחוצה בכורסה מניות של גדולות

 שמעניק ■מהיתרון להינות כדי דה,
 מחוץ עיסקות־ענק החדש. החוק

 לעליות היתר כין גרמו לכורסה
 מן ככמה מוסברות׳ כלתי שערים

 שד כמניות ידועות שהיו המניות,
אחרים. גופים או קרנות

 הריח או אלה, עסקות על שידע מי
 הרבה הרוויח עליהן, ״טרמפ״ לקח אותן,
 סחורה הרבה מכרו גם הקרנות כסף.
 יותר שהיו חדשות להנפקות להיכנס כדי

הבור המניות. רוב משערי אטרקטיביות
 עצומים. בממדים חדש כסף יצרה סה
 תוך הפכה פולק של ההנפקה למשל אם

 מיליון 200ל־ שקל מיליון 60 ימים כמה
 חדשים שקל מיליון 140 נוצרו שקל,

לפר מגיעים אנו וכאן השוק. על שילחצו
ההנפקות. שת

זהב ועושים מניות מנפיקים
 מאה של בביטחון להרוויח אפשר איך
מבלי ההשקעה על ליום אחד אחוז אחוז,

בניו חסידה
 בניו־יורק ראיתי חושבים אתם מי את

 נציב נייגר, דב את ראיתי היתר? בין
 מלונדון. בטיסה עייף שבא מס־הכנסה,

 נציב סגן סודרי, יצחק ד״ר את ראיתי
 למיסוי החדש החוק אדריכל מנדהכנסה,

 לווין, יוסף את וראיתי אינפלציה, בתנאי
לאח עד לחקירות מס־הכנסה סגן־נציב

 מה בניו־יורק. האוצר נציג ועכשיו רונה,
 בניו־ מס־הכנסה מראשי שלושה עושים

 נועדו. באמת והם נועדו? אם בלתי יורק
 ברור שכן מה ברור. לא נועדו הם למה
 האוצר, חשבון על נסעו ששלושתם הוא,
 לצורכי־ מוכרת הוצאה של בעיה להם ואין
 מרצה סודרי שד״ר ברור, שעוד מה מס.

בתנאי מיסוי על ניו־יורק באוניברסיטת

מרכוס ניצב ,תת־
— חקירות

 הכל אם :כמו שאלות על ומשיב אינפלציה
 למה אז ל׳מדד־יוקר־המחיה, צמוד אצלכם

 האם ? אחוז 130 של אינפלציה לכם יש
 יש ארצות־הברית של המס לשילטונות

 בישראל? המס גביית משיטות ללמוד מה
באר־ במס חייב ההרצאות שכר האם וכן,

נייגר מם נציב־
הון הברחות —

בישראל? גם ואולי או צות־הברית,
 כאיש־האוצר. לאמריקה הגיע לווין יוסף

יש של מס בעיסקי אם.יעסוק ברור לא
 שראו הוא, שבטוח מה באמריקה. ראלים

 נציג מרכוס, יגאל תת״ניצב בחברת אותו
 ילמדו בטח שניהם בניו־יורק. המישטרה

 בעלי עבריינים לתפיסת חדשות שיטות
 !המם שילטונות באמצעות לבן צווארון

מס־הכנסה נציב בטוח. לא זה גם אבל

כינו צדיק מנכ׳׳ל
עולה פי־בי

בהנ תשקיע — היא התשובה ? להתאמץ
 :הסיכון יותר, תרוויח יותר תשקיע פקות.
אפס.

אש לתת היום מוכנים הבנקים .
 שקל סוד שקד מינימום של ראי

 זז בהנפקה. מניות ■רכישת לצורך
 הבנק הצדדים. לשני טוכה עיסקה

 ■מעליית נהנה אתה ריבית, גוכה
 למשל כך ,המונפקות. המניות שער

 ושעד סהזמנתך, 3.5/״0 קיבלת אם
 4 תוך הרי עצמו, הכפיל המנחה

 צריך מאלה הרווחת ימים
 ההלוואה, על ריכית 2״/״ להוריד

 אחרות, והוצאות עמלות על 1/״0
 כארבעה כיד 4/י>״ נשארים ולך

 הסיכה וזו סיכון. כל כלי ׳ימים,
לאט בהנפקה מניה כד שהופכת

למיל החכרה כעלי ואת רקציה,
מם. וכלי הכורסה כחסדי יונרים

יורק?
 אומרים להתרענן. בא הוא עייף; היה

 ויפרוש לאחר מקומו את יפנה שבקרוב
בענ ויועץ כפרקליט פרטית, לפרקטיקה

מיסים. ייני
 טס באיי־אר־אס, בכיר פקיד שאלתי

 מישהו מכיר הוא אם האמריקאי ההכנסה
 מהם אחד שעם אמר הוא מהשלושה.

 מידע שום יעזור. לא זה אבל כבר. נפגש
 יש אם אלא יימסר, לא המס בתחום
 לא מובהק, פלילי לרקע לכאורה הוכחות

 גילה הוא מזה, חוץ הון. הברחת סתם
 החלפת תשפיע כיצד במחקר עוסק שהוא

 על בכחולים ירוקים דולר מאה שיטרי
 בארצות־ המאפיה שבידי השחור ההון

״דקסינג־ מדון שד כ״לוכי״הברית.
 מאנשי שניים ,גם ראיתי טון״,

 שבאו לוד, שד המפורסמים המכס
 שד החדשים כמהירים להתעדכן
מכ כמה ועוד אלחוטיים, טלפונים

 ועכשיו כן. אלקטרוניקה, שירי
ה הוא שיקבע מה לידיעתכם:

 ש־ ,הקבלה ולא הקטלוגי, מחיר
 שד או יאיר שד מהחנות הכאתם
איציק.

הסלם של הלהיט
האמא־ הכיולבו על הסיפורים את זוכרים

 ב- לראות. הלכתי בניו־יורק? שלמר כר
המשו הפריטים כל מוצגים קומת־הקרקע

במ לקנות אפשר סיפרתי. שעליהם געים
 הדואר. באמצעות קונים כלל בדרך קום.

ה המשוגעים, מהמוצגים להשתגע אפשר
 לא הכולבו. של הקומות בשש מוצגים

 משוגע ולא מיליונר לא אני דבר. קניתי
תורן.

 בניו־יורק ביקרתי שבהם בימים בדיוק
 שהגיע איטלקי מהגר הכולבו,. נשיא נפטר

 ועבד לאמריקה, שנים 5 בגיל הוריו עם
 מהתקף־לב, מת הוא שנה. 45 בכולבו

משגעון• לא
דיגי שעון הכולבו, של האחרון הלהיט

כפיים. כשמוחאים השעה את המראה טלי

חוצפה
21□־

דולר
מאה או מאהב למצוא שקשה מתברר,

 טורחים היו לא אחרת בניו־יורק• בת
 על להכריז בניו־יורק הלימוד מועדוני

מאהב/ת. למצוא כיצד חד־חודשי: קורס
תמ הקורסים, רשימת עם החוברות את

 פינת בכל מחלקים והמרצה הקורס צית
 לפחות יש :עובדה עובד. וזה בעיר. רחוב

 זה המתחרים לימודים, מועדוני שלושה
 למשל, בכוח. התלמיד של כיסו על בזה

קור מוצעים אנקם של ספטמבר בחוברת
:הבאים בנושאים סים

 מאהב. למצוא כיצד וגברים) (לנשים
פגי ארבע בן לקורס דולר 21 המחיר:

שות.
שי 4 שוב" יציב, לבחור להינשא כיצד
עורים.

לה? תחכה עוד זמן כמה — הצלחה
 מצליח בחור המרצה לקורס. דולר 45

הון. גרף החופשי בזמנו מאוד,
 מחומם בבלון לטוס איך למשל, או,

דולר. 78 :המחיר חם. באוויר
 כסף. ■ללוות איך מציע: העסקים מדור

אי לווה שהמרצה נאמר, ההסבר בדברי
ביטחונות. בלי דולר אלף 750 שית

 135 המחיר בבקשה. בהליקופטר? לטוס
 קורם טס. אתה שיעורים ובחמישה דולר
 את למכור ״איך ללמוד לך מציע אחר

 מועמדים ראיון בשעת בעיקר עצמך״,
 לענייני יועצת משמשת המרצה למישרה.

כיו המעניינים הקורסים אחדוכוח־אדם. עבודה
 להשיג כיצד :חוצפה נקרא תר
 ככל זימן, ככל אחד, מכד דכר כד

 וקסלר. ריצ׳ארד המרצה: פעם.
תמו דולר 21 לקחת חוצפה איזו
 הוא רציני יותר כזה: קורס רת

 להתקבל איך שכותרתו: הקורס
ה כאן גם ;לרפואה לכית־ספר

 כרשימת דולר. 21 הוא מחיר
 דרך מוצעת להיפנוזה ,הקורסים

 הפסקת כמישקל, להורדה ■מהירה
 מהמכטא להיפטר וכיצד עישון

למ איך : ולכסוף שלך. הכרוקליני
■ה סחיר ;בנידיורק ■מציאות צוא

ממשית. מציאה דולר. 21 — קורס

טוסטר
ם בלי חלקי

ואלקטרו חשמל למכשירי חנות בכל
ואומ אליכם ניגשים שבה בניו־יורק ניקה
 בעברית, נשמע?״ ״מה שואלים, לא רים,

בעברית. גם־כן אביך אינעל :תשיבו
 ״מה כי יתרגז, לא בכלל הוא ותתפלאו,

 יודע שהוא היחידות המילים הן נשמע״
שה שאמרתם יחשוב מייד הוא בעברית.

 להציע מוכן ויהיה נכון, וזה יקר מחיר
 השכן אצל תקנו. אל .10ס״>/ של הנחה לכם

 פחות 30סב־מ/ מוצר אותו לקבל אפשר
הסוף. ■לא זה וגם

 אסקם, ברחוב וטואלקטרי?ן9ב תקנו אל
 שלושה שם יש ניו־יורק. של בדאונטאון

 טובה. הרגשה עברית. שמדברים חברה
 מנופח מחיר לשלם מכדי מדי טובה

 אידיש המדבר השכן, אצל המחיר לעומת
 חשוב: משהו ועוד שחורה. מיגבעת וחובש
 תבדקו וולט? 220 טוסטר־אובן קניתם

 ארצה כשתגיעו עובד. זה אם בבקשה
 מאוחר יהיה חלק, שחסר לכם ויתברר

 אצל שקנה לישראלי קחה זהמדי.
 וכשהוא ב״פוטואלקטריק״. איציק

 שיספק וכיקש חכר אליו שלח
 בבית־ להזמין הכטיח החלק, את

 יהיה.״ זה יומיים ו״תוך החרושת
 לא פשוט הוא איננו. זה ,היום עד

הזמין.
להי אולי שכדאי חנויות כמה עוד יש
 רק לקנות אך המחיר, מהו ולשאול כנס

מחירים. השוואת אחרי
■ **י*־


