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אחוז, 130 של אינפלציה השנה היתד. אם מעניין, זה מי ״את
 לי שאמר הדברים נוסח בערך זה נכון.״ צמוד, הכל מיז את

 ז למה וכל־כך התרגז. הוא מה, אבל לו. שיש אחד שבת, בליל
 מהמחיר שליש עולה בלונלון מיכנסיים ״זוג אמר, הוא ״למה,״

 מאשר מחצי פחות הוא בארץ הממוצע כשהשכר בתל-אבב,
 העבודה מחיר, אותו עולה נניח הבד, מבין. לא אני ז באנגליה

 אז פחות, קצת אולי יש, שם גם מיסים זולה, יותר יחסית אצלנו,
 אלף 15 מה, יודע מי לא קורדרוי, מכנסי זוג עולה לעזאזל, למה

 50ם־ בפחות וקנה מלונדון עכשיו חזר שלי כשהחבר לירות,
 אנד במרקס קורדרוי מיכנסי זוגות שלושה סטרלינג לירות

ספנסר?'
 קונים אצלנו לעניין. אבל מדעית לא חלקית, תשובה לי יש

באמת. מוזל במחיר ורק פחות קונים שם סחיר. ובכל הכל
 יומן שככל סטאר, סבן יומן בעל הוא מאוד, מסודר אחר, חבר

 סוף נו, לשנה. אחת שלו השנתי המילוי את להחליף צריו
 ליומן, מילוי מבקש למכשירי־כתיבה, לחנות נכנס הוא ;דצמבר
 אין אבל תדהמה !״בבקשה שקל 345״ :ו המדף מן אחד נוטלים
 המילוי עבור המחיר .1983 — הבאה לשנה גם יומן צריך ברירה,

 בהם ימצא לועזיים בכתבי־עת שמעיין מי דולר. 11מ־ יותר בלבד
המאפיינים הפרטים כל עם עור, עשוי שנתי יומן לרכישת הצעות

 של המילוי כמחיר הוא המחיר לאנשי-עסקים. אלה יומנים
 של חוצפה בתוספת קודמת, תשובה ראה ? למה בארץ. סטאר סבן

שיש״. מה ״זה מונופולים.
 לי מספר — חברים שיש שטוב לי ותאמינו — חבר ועוד

 בעוונותיו העצה, לגיל הגיע לא עוד הוא :במינו מיוחד סיפור
 היתד, והתוצאה אמו, כמיצוות שיניו את לצחצח טרח לא הרבים

 שנותר מה שיקום עבור דולר אלפים עשרת דרש שרופא־השינים
 הרופא, וגם בתל־אביב, הגר בחבר שמדובר לציין שכחתי בפיו.

 לו להוציא שבמקום החבר ביקש הטיפול, משלבי באחד כמובן.
אחת. בבת כולן, את להוציא אפשר אולי שן, אחר שן

 הרדמה צריך זה במיקרה אך אפשרי, שהדבר לו אמר הרופא
 של במרפאה לעשות נצטרך זה את הרופא, אמר אבל, כללית.

 יומיים אחרי הסכים. לעניין. הדרוש הציוד לו שיש אחר, רופא
 אלף (כן, דולר 1000 דורש הציוד בעל שהרופא הרופא, לו אמר

 לכך במרפאתו. כשעתיים של במשך השימוש עבור דולר),
סרב. הוא

 עיסוקים. כמה עוד שודדי־הדרכים לרשימת להוסיף אפשר
 לא מכר, לי סיפר אתמול שרק גם מה באלה, נסתפק בינתיים

 מחיר שלו הדיגיטלי השעון של הסוללה עבור לשלם שנדרש חבר,
השעון. מחיר על העולה

 ■גלה המחשב
עתידך אח

קתים איך

 השבוע זאת! בכל אבל באיחור, קצת
 של חוברת־החורף את סוף־סוף קיבלתי
 שליימר האטאכר הניו־יורקי הכולבו
 בחוברת־הקיץ כבר שתארתי כפי הנודע,

 והיקרים הזולים המוזרים בחפצים שלו,
וב הדואר. באמצעות בעיקר מוכר, שהוא

 להזמין כבר אפשר נמשכת. החגיגה כן,
למשל: קחו דברים, של ״שיגעון״

 שילווה ממוחשב, מגיד־עתידות
 וכוחו תלסו. אשר בכל אישי כיועץ אתכם
 (לא העתיד את מספר הוא — גדול באמת
בעג־ יועץ מזלות, ״פותח״ הוא חוזה).

ממוחשב עתידות מגיד
וקבלה אסטרולוגיה

מומ ממוחשבת, חוכמה בעל אישיים. יינים
 גם ותתפלאו: אסטרולוגיה בקלפים, חה

 מגיד מסוגל קלפים 22 באמצעות ב״קבלה״.
 עתידכם. את לכם לומר העתידות/המזלוח

 מסך, צג, על מופיעות לשאלות התשובות
 העתידות. מגיד של ביטנו על המורכב

מחו עשוי כשהוא עת, בכל לפעולה מוכן
רעות רוחות מפני משוריין פלסטי מר

 ו־ סוללה כולל המחיר מרעין־בישין. ויתר
ש המחשב לצורכי מקודדים קלפים 22

 דולר 50 הוא מגיד־העתידות של בביתנו
 ס״ם 17 !תגובה ס״ס 22 הגודל: בלבד.
קילוגרם. 3מ־ פחות והמישקל רוחב

 הוא שעון, כמו חיד על הגעגד רדיו
 בלי אבל שעת, כמו הבא. התורן הלהיט

מצ המחיר באוזניות. צורך וללא שעון
 את לשמוע באפשרויות בהתחשב חיק,

 צה״ל. גלי את ואפילו ג׳ גל ,,ב גל א׳, גל
 דולר. 15 :המחיר ״מ.0 5 הרמקול קוטר

בפנים. הסוללות
 הוא המדבר האלקטרוני השעץ

 הכולבו. של השעונים בענף נוסף חידוש
 הנ״ל: החידוש את הכולבו מסביר וכך

 לפתח הצליחה האלקטרונית הטכנולוגיה
 הוא אלחוטי. מדבר, אלקטרוני, שעון־כים

 השעה, את לך אומר הוא מדבר! באמת
 אוטומטית. הזמן על שעה חצי כל וחוזר

ל המתקשים לעצלנים, אזעקה גם לו יש
 עצל בחור ״קום :קריאות על־ידי קום,
לע ללכת לו שנמאס ולמי לעבודה,״ ולך

 המאפשרת שלווה, רקע מוסיקת יש בודה
חוזרת. שינה מעודדת ואפילו

 זמן, למדידת האפשרויות כל לו יש כן,
 הזמן את למנות המסוגל שעון־עצר, כולל

 לבית־השימוש בבוקר להתפרץ לך הדרוש
 לא עדין יכריז: והשעון למיטה ולחזור
 כל הקילה. עם מוטי של השיא את שברת
 קילו. כרבע שוקל הזה המתוחכם השעון
 6 ועומקו ס״ם, 2.5 גובהו ״מ,0 11 רוחבו

הדי דולר. 90 סוללות, כולל המחיר, ״מ.0
כסף. עולה בור

 של העצום מהמבחר להשתגע אפשר
 יש הדעת על שעולה מה כל הטלפונים.

ומתוח ממוחשב אלחוטי טלפון כולל שם,
 דלתות לפתוח המסוגל מילים!) (איזה כם
השי כל את לרשום אלחוטי, אות פי על

 על ולהתריע מיספריהן ואת הנכנסות חות
הפ הכניסה לדרך שנכנסה זרה מכונית

 חמשת בעלת הווילה אל המוליכה רטית,
אוטו מרכזת גם לשמש וכמובן המיפלסים

 המכונית את בחורף להתניע ואפילו מטית
 הנהג. ונם חם יהיה שהמנוע כדי במוסך,

דולר. 955 של המצחיק במחיר זה כל

בנק
בסף בלי

וחו רישיון עם אוטנטי סיפור הפעם
 מועצת- םגן-יושב*ראש :המספר תמת.

 הבנק של חברת־האם פי־בי, של המנהלים
 11979 בקיץ זה היה הראשון. הבינלאומי

 משקיעים קבוצת התארגנו לאחרונה רק
 חברת- ליסד כדי אישית, זה את זה שהכירו

 הוא כשהיזם דנות בשם שנודעה השקעות
 התאחדות ויו״ר עלית מבעלי מושביץ, מרק

 11 בספרד. עת באותה שבילה התעשיינים,
 רק להשליש הספיקו בדנות המייסדים

ההש חשבון על אחד כל דולר אלף מאה
ל להגיע צריכה שהייתה האישית, קעה

אחד. כל דולר וחצי מיליון
 חשבון רואה מידיד, טלפץ מגיע והנה

 עזב עתה שזה גולן, דויד אל במיקצועו,
ש לדנות, והצטרף הבינלאומי הבנק את

למ מוכנה אייזנברג קבוצת כי לו, סיפר
 נציג עם להיפגש וכדאי הבנק׳ את כור

 פגישה נקבעה ימים כמה אחרי הקבוצה.
 של חתנו זוכוביצקי, יונתן ובין גולן בין

 גונדולה, מאוד) (טובה במסעדה אייזנברג,
 26 :מחיר נקב יונתן לארוחת־צהריים.

 עם דולר מיליון 10 מהם דולר, מיליון
 תוך והיתרה בראשי־תיבות, חתימת־ההסכם

בנקאית. בערבות שנה
 סיפר מושביץ, אל לספרד התקשר גולן

 עוד עקרונית. אישר זה העניין. על לו
 מועצת־המנהלים יו״ר אל טילפן יום באותו

 על לו סיפר יפת, ארנסט לאומי, בנק של
 מיליון 10 של ד׳לוואה וביקש ההצעה

 כולל מייד, נתקבל האישור מייד. דולר,
 כונסה בינתיים הסכום. יתרת על הערבות

 לה היו שלא דנות, של המנהלים מועצת
 הנהלת של באולם־הישיבות מישרדים אז

 כך סופית. אושרה והעיסקה לאומי בנק
 הקונים כשבידי הבינלאומי, הבנק את קנו

 בנק בכספי בלבד, במזומן דולר כמיליון
לאומי.
 הבנק את קנתה אייזנברג קבוצת אגב,

והר כן לפני כשנה דולר מיליון 11בכ־
בעיסקה. רע לא וויחה

 את יסכם בנק ־ לקנות המבקש להבא,
 ימים כמד■ אך ארוחת־צהריים, על העיסקה

המ של לשירותים ״יזדמן״ הסיכום לפני
 כדי העיסקה, להחתם עתידה שבו קום,

פרטיה. את לגמור

הוא חסינו׳
1 לעוגה 4

 ממשיכה הבורסה התבדיתי. לא בינתיים
 יכול ואני לחגוג. הדברים כתיבת לרגע עד

 לא תימשך שהחגיגה בשקט, לכם לומר
 בורסה שנת המסכם זה, שבוע סוף עד רק

בינואר. גם אלא כמותה, היתד. שלא
 אולי בינתיים, השתנה לא דבר שום
 נכנסים שלקופת־האוצר העובדה, מלבד

כו לא שקלים, מיליוני עשרות יום מדי
 המועדים שישי, וימי שבתות חגים, לל

בנ לקניית מיקריות לפגישות כלל בדרך
ומכירתם. קים

 אי- טובות עצות כמה בלי זאת. ובכל
 כל את לפנות מבקש אני כל קודם אפשר.
עוס מהן 60סשכ־ס/ בצה״ל, הקשר רשתות

 כל את לפנות וכן בורסה, בענייני קות
 בלב־ים ציס אוניות בין הרדיו־טלפון קווי
עוס מהן 807שכק״ בחיפה, המרכז ובין
ו בבורסה, השערים על בדיווחים קות

 תל- :הבידעירוניים הקווים רוב את כמובן
 כמה ועוד ותל-אביב־חיפה אביב־ירושלים

ב להסביר יהיה שאפשר זה בל מקומות.
 אם פקודה, יום לקראת לעשות מה ניחותא

יבוא.
תת שנית, בא. לא עוד הוא כל, קודם
 ריגר־פישמן קבוצת של המניות פלאו:
 את קלטו הם היום ועד עצמן את הוכיחו

מת כבר הם זאת ולמרות ההיצעים, כל
 8כ־ של שיא לסכם רונית בקרן קרבים

 הם שעדיין אומר זה שקלים. מיליארד
ב במירב, בפי־בי, היצעים לקלוט יכולים
 ואפילו ג׳ ובאתא בישפרו באריה, הסרה,
 כך ויעשו רוצים והם ירצו, אם זה, בפרי

 למה בניגוד וזה לעין. הנראה בעתיד גם
 בנקים. של קרנות־נאמנות כמה שעשו
 כתוב לא מקום בשום מחייב, אינו השם
 שיש למניות נאמנות להיות חייבות שהן
 ועליות באלה ירידות והתוצאה בתיק להן

האוייב. את לבלבל כדי באחרות,
 יש הקרנות. על טרמפ יקח שרוצה מי
 זו ״מ״. עושות אינן הן גדול, יתרון להן

 את זה לעומת המניות. של הפריבילגיה
בעיות. בלי לעזוב תמיד אפשר הקרנות

 הבנקים מניות על טרמפ יקח שרוצה מי
 מהצ־ יותר נותנות עדיין הן המווסתות.

מודים.
ב 157״ להרוויח זאת בכל שרוצה מי

 לתפוס קצר. טרמפ לקחת צריך שבוע,
מחר ולמכור היום לקנות בעליה, מניה

 חמישה בכל .1ל־ 4 הוא הסיכוי תיים:
 ייכשל. החמישי יעבדו ארבעה נסיונות,

 והשלישי. השני הראשון, בימי רק לקנות
 השלישי. או והחמישי, הרביעי בימי למכור

 מילה (איזה הסטטיסטית ההסתברות 1 למה
 יותר. גדול הסיכוי שאז אומרת קשה)

המ חבר, של עבודת־דוקטורט סי על וזה
 רזי- כל את לי לספר עקרוני באופן סרב

השיטה.
 כולם שאם בכך, מנמק הוא הסרוב את
 החברים בינתיים תעבוד. לא השיטה ידעו,
 הם אם בעיקר תמיד, לא הם וגם נהנים
הרביעי. בימי קונים
גבו בבורסה שרמת-השערים שאומר מי
 טובה, חברה מכיר אני הנה, טועה. הה,

 שהעיריה חדרה, העיר בלב הממוקמת
 שהשטח משום להתפנות, ממנה תובעת

 כל עושה והיא בתי-מגורים, לבנית יועד
 ובינתיים העיריה. דרישת את לדחות מאמץ

 לעומת אבל ככה־ככה, הם עיסקי־החברה
ב שלה והמניות עולה הקרקע מחיר זה,

פחות. קצת בורסה

פיש* אליעזר את שראה מי :הערה ועוד
 לפני השבוע באמצע שבת, בחליפת מן

 מו־ מרק של מחדרו יוצא שבועות, כמה
 בבניין דנות של ההנהלה במישרדי שביץ
 בא לא הוא יתפלא. אל הבינדאוסי, הבנק

 המניות מהון 407״ כבעל הבנק. את לקנות
במו לשבת לו מגיע מהשליטה, 107וכ־ס
 לוודאי קרוב פי־בי! של המנהלים עצת

 לבנק יימכר הבנק אם גם בה, ישב שהוא
 (קוני קב״ב לקבוצת אולי או המזרחי,

 חברת תעמוד שבראשה הבינלאומי) הבנק
אליעזר). פישמן + ריגר (יוסי ״יורפאל״
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