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הבורסהתדמח־ מאיר מאת

הש את שהפיץ לזה לתת חשק לי יש
 שלום ״היטל את להגדיל שהולכים מועה

ב ניירות־ערך של מכירות על הגליל״
 עשוי מי יודע לא אני בשיניים. בורסה׳

ח מהעסק׳ להרוויח היה  שכבר מאלה ח
 הנה, טעות. מיקח עשו אלה וגם ברחו,

 אלה טוב. שוק היד. הראשון ביום כבר
 ובמחירים לאס עכשיו יקנו מהר, שמכרו
יותר. גבוהים

 הכטיח ארידור, יורם שר־האוצר,
 שינוי החיה שלא שהבטיח למי

 לפחות לו, מאמץ אני בבורסה;
בחי תהיינה מתי ברור שיהיה ער

 כמה עוד דו יש מזה, חוץ רות.
ה את להפיל לא טובות סיבות

בהתאם. לנהוג גא בורסה.
 ״כיבוס שיטת את זוכרים ודאי אתם
 ואחרים. יורפאל איגקובה, של המס״

 יהיה לא פשוט בקרוב, ייפסק הזה העניין
 החתמות־היתר ייפסק: משהו עוד כדאי.

 לעסוק כדאי יהיה ויותר. חמישים פי של
כדאי. שהעסק לי, ותאמינו עצמן במניות

 השנה בהתחלת שהשקיע מי למשל:
ה ובביום אופציה בישפרו שקל מיליון
מיל 33מ־ פחות לא לו היו השבוע ראשון

 שהשקיעו שניים מכיר אני שקלים. ית
מיליו מכמה יותר הרבה כסף, הרבה שם

 פישמן, ואליעזר ריגר יוסי למשל נים,
להם שהיו לי להאמין צריכים שוב ואתם־

 אברהם
 גד1 בהן

שוודיה
 תערוכות, בשלוש לבקר הזמנה קיבלתי
 הירידים במרכז שעבר בשבוע שהתקיימו

 אני הלכתי• סקרנות מתוך בגני־התעחכה.
 אבל בניין, וציוד כבד בציוד מבין לא

 בטח צהוב. בצבע צבוע הזה הציוד כל מה,
 שבבית- זוכר אני כי אף לעסקים. טוב זה

 סימפטי. לצבע נחשב לא צהוב הספר,
 המון עם ביתן־התיקשורת את גם ראיתי

 סיפורים, חיפשתי ומסכים. וחוטים טלפונים
 הנה אחד- מצאתי שבכל־זאת עד היו, לא

הוא.
 אחד על ראיתי בניין ציוד של בתצוגה
 גם מה, אלא תלויים, פיגומים המיבנים

 אברהם היצרן, את שאלתי צהוב. בצבע הם
שחו באותיות רשום ששמו מנתניה. כהן
 :התשובה ז זה מה הצהוב, הצבע על רות

 שיכול מטרים, שמונה באורך תלוי פיגום
 באמצעות פיקוד בעל קילוגרם, 500 לשאת
להע יכול שהפועל אחר, או חשמלי מנוע
כפתור. בלחיצת ולהוריד לות

הר לא תתפלאו, הזה, הדבר עולה כמה
ה כל אגב, דולר. 7000 בסך־הכל בה,

ה ואיפה בדולרים. הם בתערוכה מחירים
בטי בדיקות כלולים במחיר תיכף. סיפור.

זה. את גם רשמנו ועוד. הטכניון של חות
 למכור הישראלי ־יצרן כשרצה

 דמי, אלא כונה•׳, ל״סודד פיגומים
 ככר הם למה, מצטערים. דו, אמרו

שווד תוצרת תלויים פיגומים קנו
 למה אז דולר. 10,000 -המחיר יה.

 זול יותר כשיש כחו״ל, יקר קונים
 מתוצרת כטיכו נופל שאינו כארץ,
חוץ?
זד, המשלימים הסברים, שני יש לכך

כל־כך. לא והשני מרושע אחד זה. את
פיגו 10 בשוודיה קונה בונה סולל אם
 אותם ולראות לנסוע מישהו גם צריך מים,

.ם ש
מאפ השוודית הממשלה שני, הסבר •
 אשראי־חוץ לתת השוודים ליצואנים שרת

מצ כהן: אברהם אומר ארוכה. לתקופה
 בממשלת להתחרות יכול לא אני טער,

-יבולה. אולי הממשלה שוודיה,
■ ,7 4

ארידור שר־אדצר
בבורסה יגע לא

 הבעיה את שם. להשקיע מצוינות סיבות
השק על־ידי פתרו הם הכספים, עודף של
הכל, לא עוד חד. וענת. רונית בקרנות עה

מכו לייצרני גם בעיות. יש לנו רק לא
 הלך מישהו יש. רולס־רויס היוקרה נית

 רולס מכוניות של שהמכירות ומצא, ובדק
 ראו ירדו. ובארצות־הברית בבריטניה רויס

 הראשונים החודשים בתישעת קרה: מה
 .רול- 570 באמריקה נמכרו השנה של

 תאומן שלא ירידה זה והרי בלבד, סים״
אש המקבילה התקופה לעומת 2970 של —

 עצמה, ובבריטניה .800 נמכרו שבה תקד,
 של ירידה היתד, הרולס־חיסיס, מולדת

מכוניות. 697 רק ונמכרו 367,
ב המכוניות סוחרי מגדולי אחד מקונן
 היה אפשר שנים כמה לפני עד : בריטניה
 שניה, יד רויס רולס על יפה להרוויח

 הנחה במחירי חדשה להשיג אפשר היום
.15>8ות 1070 של

 של באנגליה הלקוחות שרוב מתברר,
 גדר חברות של מנהלים הם ה״רולסים״

ה את לנוחיותם רוכשת שהחברה לות,
 הכלכלי, המיתון בשל עכשיו, מכונית.

 הפסדים, גם ולעיתים הרווחים הצטמקות
האמ ברולס־רויס. לנסוע למנכ״ל יאה לא

 למה אומרים, פרקטיים יותר שהם ריקאים
 דר אלף 111ב־ יוקרה מכונית לקנות להם
מכוניות־יוקרה לקנות יכולים כשהם לר,

 ישפרו של הרגילה במניה שהשקיע מי גם
 היו מיליון כל על משוגעים. חיים עשה

 לסישפחד, מיליון. 17.7 הראשון ביום לו
 שעשתה ג/ אתא גם שייכת הזו המכובדת

 ב־ שהשקיע מי רע. לא אחוז, 1150 איזה
 במשך וקיווה יצהר, של האופציה כיתבי
 עשה לטוב, האחרונים החודשים עשרת

 האינפלציה את פעמיים: הפסיד באושים,
 היו בטח כאלה אבל מהקרן. 307־ ועוד
מאוד. מעם

 מילים מיספר לומר רוצה אני
 בגורסה, ביותר הטובה המניה על

 שנתיים כערך לפני כונה׳•• ״סולל
 :לי ואמר מהיועצים אהד אלי בא

 יעשו הם בונה״, ״סולל קנה תשמע,
 יותר. לא אם המדד, כמו לפחות

 כקולו, שמעתי לא מצטער, אני
 החלומות אכל קטן, אז נראה המדד

 מה וראו יותר, גדולים היו שדי
 2000 עד עמדה שהמניה מאז קרה.

 בודד ,100 פי עלתה היא נקודות,
 שלושה פי עלה והמדד ההטבות,

 האחרונה, כשנה יותר• קצת ואולי
״עש !האחרונים החודשים כעשרת

 אחוזים, 1130 כונה״ ״סולל תה״
 117 הניבה היא החן הא כחודש

 אפילו בתשואה, הראשונה אחוזים,
״הס ג׳׳, ״אתא ס״ישפרו״, יותר
ועוד. נה״

 שבין במחירים וינואר, סרצדס אחרות,
מת ואומנם, דולר. אלף וארבעים שלושים

 של המכירות עלו המיתון, שלמרות ברר,
ובבריטנ ,27בכק בארצות־הברית נזרצדס

 גדלו יגואר -של המכירות .15.87ב'נ יה
הוכ ובארצות־הברית 13.67ב־! בבריטניה

מיספרן. פל

טלפון
צנזורה □11

 הוא הטלפונים בשטח האחרון הפטנט
 אליו. שמחובר מה אלא עצמו, הטלפון לא
 וכך הזה. מהעולם שלא משהו תנחשו, לא

 הממוחשב המיתקן של הפירסומאי מסביר
 הטלפונים כל ייפסקו החדש: הפטנט את
וטלפו בחיוג טעויות מכירות, אנשי של
היו -תיפטרו. אלה מכל בלילה. בשתיים נים

 יעקב איך שרואה מי :העובדות כל קודם
 מימון, בנק של המבצע קירשטיין, אליהו
 ב- נפוליון כמו בבורסה היד את מרים

 ויש פי־בי 'של התור כשמגיע אוסטרליץ
 שינוי, ללא הכל וקונה כבדים, היצעים

 בשניים: להודות צריך
 של לצוות קירשטיין את לצרף אפשר

ריגר־פישמן•
ראו להיות שכדי מבינים, ריגר־פישמן

 לשמור חייבים הם להם, שיצא לשם יים
 עושים והם איתם. המזוהות המניות על
ה שאומרים כמו הראוי״, ״בכבוד זה את

גששים.
שקבוצת לי, אמר מאוד חשוב מישהו

אכניץ ״הסנה״ מנכ״ד ■
ידיעתו בלי עיסקות

 בינוני, מבנק יותר בעצם הם ריגר־פישמן
 המניות את מווסתים הם הנה מחייב. וזה

גדול. בנק כל כמו שלהם
 ״הסנה״ של מהסחורה גדול חלק
 מכנק ריגר־פישמן קבוצת קנתה

הת לי, מספרים עכשיו, הפועלים.
 כנק סוכן לפיהם ״גישושים״, נהלו

 הסחד את ולקנות לחזור הפועלים
 פי של כמחיר הפעם אכל רה,

 ריגר״פישסן שאמרנו: הוא חמישה.
ק למעשה הוא  אכל סניפים, כלי מ
 כשלי־ וחכמת שדוחות הרכה עם

כ העסקות כל את אגב, טתם.
 כלא כמוכן עושים ״הסנה״ מניות

 מנכ״ל אכניאדן, איתן של ידיעתו
״הסנה״.

 אלה, לכל לומר רוצה אני זה בהקשר
 של במניות המחזיקים כאלה, רבים ויש

 אלה בימים עושים מה לבדוק הקבוצה,
יוד שהם מתברר, !הצעיר השומר קיבוצי

 אספר עלי, תלחצו ואם לעשות. מה עים
 יוסי מאוד. טובים יועצים להם שיש לכם

פישמן. ואליעזר ריגר
 שגם מכיוון טוב, יהיה השוק מזה חת

 לרדת. לו יתנו ולא טוב שיהיה רוצים הם
 אמון את לבנות לגמור צריכים עדיק הם

הציבור.

 שהטלפון היא, עובדה כאלה. מספיק לך
 ראויים שאנו שלנו, הפרטיות את שדד

 ממוחשב, טלפון עתה, אבל בביתנו. לה
 ומיד. הפרטיות את לך יחזיר מתקדם,

ביט פרטיותו׳ אליך תחזור הפריבקוד עם
ושלוותך. חונך

פי תחת ואתה בשקע התקע את תקע
המח המיספר מצלצל, אינו הטלפון קוח.

 דיוק, ליתר או קטן, מסך על נקלט ייג
 אינך טוב, — בו רוצה אתה תצוגה. לוח

 את רק תרצד, אם קרה. לא דבר — רוצה
 אליך. לצלצל יוכלו בהם, רוצה שאתה אלה

תר אם המצלצל, מיהו לך יאמר המכשיר
מיוע למי לדעת אפילו תוכל תענה, צה
 טילפן מי זוכר גם המכשיר השיחה. דת

בהעדרך.
 לרשום שכחו הטלפון שליד היא, הצרה

 ש־ שם, שמצויין אף־על־פי המחיר, את
פטנטים. שיבעה נרשמו למכשיר

פקים ת דו העצמאי א
 שלא למי במס־הבנשה שהלבישו התואר זה ,•עצמאי״, אלי צילצל שעבר בשבוע

 רואי־חשבון, למשל כמו כאלה, או מעצמו, !משכורת ולקבל -חברה להקים נבון מספיק היה
 וסתם חנדות־מכולת בעלי גדולים, אדריכלים קטנים, נגרים עורכי־דין, רופאי־שיניים׳

 בנושא העצמאיים, את שדופקים לי ואמר צילצל, הוא ובכן. שרברבים. ואפילו צורפים,
 מסדר שהוא הפוך, מתרשם אני שבדרך־כלל לו, אמרתי הגדיל. שלום נזילווה ששמו

הגליל. שלום מילווה הבעיה מס-הכנסה, את תעזוב לי: אמר היוא מס־הכנסה. את
 וגם עצמאי גם והוא במם־הכנסה, עובד שלא מיסים, לענייני המומחה אל טילפנתי

 והיום רואי־החשבון לישכת נשיא שהיה מי שטראוס, ישראל את שאלתי דפקו. אותו
 העצמאיים, את דופקים שבאמת מתברר, קורה. מה הלישבה, של ועדת־המיסים יושב־ראש

 התאום לישכת בהסכמת וגם מובן, זה נו, ההסתדרות, -ובהסכמת רישיון עם מה, אבל
מובן. פחות וזה הכלכליים, האירגונים של

מאמץ. געשה הדפוקים למען אבל מסובך, קצת הוא ההסבר
 מאחר מהשכירים, הגליל שלום מילווה בעד ויותר שלושה פי משלמים העצמאיים

 מם־הכנסה משלם העצמאי ואילו במס. החייבת מההכנסה מרד המילווה השכיר, שאצל
ברור. כאן עד המילווה. סכום על גם לאומי וביטוח  המילודה כתשלום הגלום המס אלמנט מסוכך: סישפט כא עכשיו

 כאותה שכיר שמשלם ממה חמישה פי הוא -ממוצע, עצמאי שמשלם
הכנסה. רמת

 הוא העצמאי של המיסוי אלמנט גכוהות, הכנסה כרמות הההמשך:
השכיר. של מזה 10 פי

 חתמו העצמאים של הנציגים לעשות, מה אבל נכון. שזה אומרים במס־הכנסה אגב,
 הפריע לא שכירים. בפועל הם העצמאיים בשם החותמים שרוב זה ההסכם: על

להיפך. אולי המם, לשילטוגות
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