
לדהור ימשיכו הקרווח
 ז היה שכמעט במעשה להתחיל חייבים החדשה הישנה את

 ואומר אינפורמציה מקור אליי ניגש 1962 של האחרון השישי ביום
 תביעה הנישה משקיעים של קבוצה ״שמעת! הלשון: בזו לי

 ״קבוצת קרה? מה שמעתי. לא לא, ריגר-פישמן!״ קבוצת נגד
 איפשרה שלא בך, על־ ריגר־פישמן קבוצת את תופעת המשקיעים

 השבת השישי, יום — רצופים ימים שלושה רווחים לעשות לה
הזה. בעניין משהו יש אבל צחוק, צחוק׳ והראשון!״
 תשואה רונית קרן תיתן השנה גם האם רבים, שואלים עכשיו

 אפשר תמיד שלא לכך הסיבות אחת בטוח. לא אחוז. 570 של
 הסנה את הפועלים לבנק מכת הם הנד״ סיבצע. אותו על לחזור
 מהבנק. ממנו, אותו קנו הם שבו מהמחיר שלושה פי של במחיר

 מניות של חבילות היום להם למכור מוכנים יהיו בנקים כמה
 במחיר שנה חצי אחרי אותם ולרכוש בבנק הקשורות חברות של

ייתכן. הכל ריגר־פישמן קבוצת אצל לי, אומרים אבל, ז משולש

 את באקראי פוגש ריגר יוסי הבא: המיקרו*. את למשל קחו
 שמע, לתגר: בינו אומר ברחוב הבינלאומי, סנכ״ל בינו, צדיק

 האוטו את ׳תמכור הבעיה, מה :לבינו תגר אומר !כסף צריד אני
 735 והבה־אם־וה בינו אומר דולר, אלף 30 בעיות, אין שלו!

 שסיפרתי מאלה אחד תגר. יוסי של לבעלותו עוברת בינו של
 לעצמו להרשות יכול לא ריגד זה, מה שאל: העיסקה, על לו

 ועוד ז 1982 במודל רע בעצם מה שלא. מתברר ז חדשה סבונית
אולי. בינתיים׳ הבנק, את לא מכונית, קנה תגר יוסי משהו:

 בינואר יקרה מה שאלות: שתי על תשובה חייב אני עכשיו
 פשוטות, באמת הן השאלות להשקיע. כדאי ובמה בבורסה

 יהיה 1983 יט־אר בחודש כי שמניח, מי פל-כך. לא התשובות
 לא בסיסי דבר שום צודק. ■בדצמבר, מאשר טוב פחות לא

 זעום חלק אפילו להשקעה, אלטרנטיבות אין בינתיים: השתנה
ת למט״ח, יעבור  השקל של המואץ הפיחות על ״שוונג״ לקחת ב
החודש. במשך

 הקלות להכנסות מתמכר מתמיד, יותר האוצר,
מיליארד 5.5כ- של כפכוס המדובר מהכורסה. הכאות

 שום כחודש. שקלים ■כמיליארד — יוני מאז שקלים
 וקלות גודל כסדר דומות הכנסות לאוצר יתן לא מקור
 בכלכלה מכין הוא שר־האוצר, על תסמכו אז גכיה.
 וה• התזכירים מחכרי מיועציו, מכמה טוב יותר

דו״תים.
 מה מפריע? זה למי חדשות, חיסכון תוכניות אוסרים אתם

 הבורסה חכמי רוב ז פברואר במשכורת" שנקבל הרב לכסף יקרה
ת אוברדראפט שילשום לקחו בבר  ליד הבא מכל לקנות ב

 וכאן הרבה. שיהיה העיקר מה, חשוב לא בבורסה. ״סחורה״
משקיעים? במה השאלה, של השני לחלק מגיעים אנחנו

 בדצמבר. 30ה־ חמישי יום על עבה קו לסמן נא כל, קודם
 הכל להתחיל צריך לכזו, וכיאה חדשה, שנה התחילה שגי ביום

למשל. הקרנות, בשביל וגם בשבילכם גם טוב זה מאפם.
 טועה. ,,תפקיד, את גמרו שהקרנות שחושב מי

תשו שיראה סי החדשה. המערכה מתחילה עכשיו
 כקרנות המשקיעים כחסרי יזכה ביגואר, יפות אות

 והמהמרים המשקיעים רבותי, ולכן השנה. כל לאורך
 אחוז מאה שעושים שמספרים ואלה הטרמפים, תופסי

 שהשמעתם כמה תשקיע — כחודש מאתיים כשבוע,
הנסיכות. משינוי המתחייכים שינויים עם כדצמכר,

 ריגר- קבוצת של במניות ולהשקיע להמשיך יכולים אתם
 בבנק). היועץ את (תשאלו הן איזה שתדעו כמובן, בתנאי, פישמן׳

 בתנאי הקרנות, של המטופחות במניות להשקיע רשאים אתם
 בכל ובכלל, הבנקים). של היועצים (את הן אתה שתשאלו
 את לשטוף עומדים עצומים כסף סכומי ייטב. כן שתקדימי
 לצאת. חקדיסו חשוב, פחות שלא ומה להיכנס, הקדימו הבורסה.

 בעבר, המניה התנהגות של טכני בסים גם הפעם משהו; ועוד
מתמיד. יותר בה ההשקעה כדאיות על ללמד עשוי

 בבורסה משקיעים איש אלף 600ש־ לי אומרים :הערה ועוד
 נעלי־ההתעמלות תעשיית ובכלל, שדי. כקול המון קול ובידוע,
 מהר לרוץ יוכלו שכולם כדי הקרובים!? בחודשים תשגשג
המניות. שערי רמת את ולהשיג

ה מדירו־כלים ד דו ל
 האמא־ הכולבו, במדור נמשיך היום גם

 דברים בעיקר בו יש שהכל כר־שליימר,
במינם. מיוחדים ״משוגעים״

 שעון הוא מעניין חידוש •
 את מראה זה מיתקן־זמן הדומינו.

 דד קוביות כעזרת המדוייק הזמן
עזכשעון השעה למשל, כך מינו.

כלים מדיח
חשמל בלי

 כדור־ .6.59 היא שבתמונה הדומינו
 מכה דקה, ככל משתחרר פלדה

 שעץ הזמן. את המראות כקוביות
 — ערכה כצורת נמכר הדומינו

 כולל הסחיר, ל־הרסכה. — קל קיט
 :זהירות דולר. 40 :פלסטי מיכסה
וולט. 110 כחשמל מופעל

 הוא טמפרטורה, מווסת ליינות ארון •1
 הבורסה למתעשרי יחסית, חדשה המצאה
בלבד.

צר ייננים על־ידי שעוצב הקאו־דו־ויז,
 את שחיקו מהנדסים על־ידי ותוכנן פתיים

מרת של והאפלולית הלחות הטמפרטורה,
 בקבוק כל צרפת. של הנודעים היין פי

 באיזון בצבע בטעם, השלמות לשיא מגיע
 בכל מצוייר הארת הגשתו. לפני ובניחוח

ומסג וםתי־טמפרסורות כולל האביזרים,
■ ©4 ■ י ^ ש ^ ו ו י ^ י י ^ ■

 מכיל הטכניקה. שיא ריחות. למניעת נים
 עשוי הארון במאוזן. יין בקבוקי 180 עד

שבו 4 :למישלוח ההמתנה זמן אגוז. מעץ
 דד 2595 — בטיב בהתחשב המחיר, עות.

 שיש ולאלה בלבד, לאניני-טעם — לר
היט לפני בשקלים המחיר הכל. כבר להם
שקלים. אלף 90כ- :ומכסים לים

 על הפועל חשמל בלי מדיח־כלים <•
ה בשטח אחרון חידוש הוא לחץ־המים,

 שכל מודיע, בבר אני למיטבח. אביזרים
 החדש המדיח את להביא שירצו הסוכנים

רן של הכתובת את יחפשו ארצה, צ  בכל הי
 עוד אליי. יטלפנו שלא רק שירצו, דרך
 ואני בארץ החברה לנציג התמניתי לא

 מוכן אני זאת, לעומת כזה. להיות מסרב
לדוגמה. מכשיר לקבל

עיק על עובד המדיח עצמו: ולמכשיר
 הוא בכוחם אליו, הנכנסים לחץ־המים רון

 אוכל כלי מערכת ושוטף ורוחץ מסתובב
הח- המים אדי דקות. 10 בתוך לארבעה

דומינו שעון
נדחוגיס בלי

דטר להוסיף יש הכלים. את מייבשים מים
 קשיח מפלסטיק עשוי המיתקן רגיל. גנט

 70 המחיר: לעיקר. הגענו ועכשיו ועמיד.
 הצבע: קילו. 7 המישקל: בלבד. דולר
 שתביא הבאה המתנה תהיה חאת לבן.

בפתזדתיקווה. חנה לדודה מאמריקה

ף קי ש ת ה
המימי

ל ש
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 למאזנים המומחים מגדולי אחד אותי פגש
 שלך מהסיפור נהניתי :לי ואמר ותשקיפים

 בקופ- בינלאומי בנם שעשו הסרדינים על
 בשבילך לי יש נון. מיפעלי של הפח סות

 גדולים בדגים מדובר הפעם אבל משהו,
 ליד אלא עכו, של החוף ליד ולא יותר,

ש לו אמרתי דרום-אםריקד״ של החופים
 מקום, באיזה קראתי כבר הזה הסיפור אס

חב של הדיג לאוניות מתכוון בטח והוא
 בסביבה, שאני אמר הוא אסלנמיק. רת
 בדרך כבר הן מה, שאלתי: בדיוק. לא

 הנראה כבל שהן משום לא, זה לארץ?
 קראתי אומר, הוא אבל, לזוז, יכולות לא

 לך לבשר יכול ואני התשקיף, את שוב
קי מרידור, יעקב השר מרידוד, שיעקב

 של מי, מטעם ברור לא עוד חדש מינוי בל
בבורסה. ״דגים״ של דיג לענייני שר

 על־ידי אושר לדיג הרישיץ
ה וכמובן הכורסה, דירקטוריון

 שב־ מתכרר, לניירות־ערך. רשות
 יבשות עובדות כסה יש תשקיף

 לדרוס• ההפלגה כמהלך שנרטבו
 ונאכלו לחוף הושלכו שם אפריקה,

 ש־ הכרישים טרף. חיות על־ידי
 שהן טענו, העובדות סביב סוככו

 האלה, העובדות ריח, מדיפות
הו נס הם תיאבונם. את המדכא

 •סבלו לא שיותר הכרישים, דיעו,
 ריח מדיפות עובדות של פלישה
וכ הצפוני, הכדור מחצי הכאות

סהים־התיכץ. לא עיקר

ביריחו וגם
 בבורסה, האחרון המיסחר ביום ברגיל,

 לקראת רק המופיעים כאלה שם פגשנו
 מיס- את גומר רק אני מיוחדים. אירועים

 ד בבורסה המיסחר לאולם הכניסה דרון
 מיודענו את לא אם פוגש. אני מי את

 את לי המושיט אלבין, (״מיקי״) מיכאל
 ותיקים למכרים כיאה גדול, ב״אהלן״ ידו

 מיקי שלושה. ואולי שבועיים נפגשו שלא
ל הרעיון פי של — אותו שואל אני —

והוא ז בירושלים חדשה בורסה הקים

אלבין מיקי
בירושלים בורסת

 בתל-אביב לא? ״למד. לענין: ישר משיב
והמ הבנקאיות המניות של בורסה תהיה
 בורסה תהיה ובירושלים הכבדות ניות
 נו, יותר״. קטנות בחברות משקיעים של

 זה .גם בברז לכם יש מהאוצר ואישור
 לטובת זה יתנגד? שהאוצר למה יהיה,

 בבורסה מישהו שאלתי בינתיים המשק.״
 את מוכלר מבעלי מוריץ, יצחק גם אם

 שקיבלתי התשובה לעניין! שותף מוריץ
מדו מה על יודע לא אפילו הוא היתה:

כך. שיהיה בר.
 הוא הבורסות שתי שעניין שסבור מי

 ארנסט גם טועה. השנה, סוף של בדיחה
 לאומי, בנק של מועצת־המנהלים יו״ר יפת,

 את לחלק צריך לדעתו אך ברעיון, תומך
 בורסה לשניים: תל-אביב של הבורסה
למ ובורסה גבוהה סחירות בעלות למניות

נמוכה. סחירות בעלות ניות
 אחד אליי כא :הכל לא עוד וזה

 כעילום הרוצה מיקירי-הכורסה,
כאמ ,,כמו להקים, והציע שמו,

ו כשכם לסחורות כורסה ריקה״
 כיריחו, עתידי למיסחר בורסה

 כנדה אחיזתנו את לחזק כדי והכל
רע. לא המערבית.

 ביקר שעבר החמישי ביום משהו: ועוד
 בין הכותב ממצריים, עיתונאי בבורסה

 הוא בארצות-הברית. עיתונים עבור השאר
עו תל-אביב של שבבורסה לדבריו, שמע,
 הראו זה? איך ושאל: כסף הרבה שים

 באולם המוצב המסך, עם המסוף את לו
 כסף, שעושה המכונה שזו ואמרו חמיסחר,

 מקורבי-הבורסה ורק בשקלים רק אבל
 שאחרי אמר, הוא אותה. להפעיל יודעים

 דבר להם היה השנייה העולם מילחמת
. פםך. בלי אבל באלכסנדריה, דומה

ם 150 ראי קו
 ז לוסקי דני בשם בחור על פעם שמעתם

מו דנן הבחור לאחרונה. עד לא, אני גם
מחי בשם חוברת לחודש אחת לאור ציא
 במי רע כל־כך מה אז הפירסוס. אמצעי רון

שע הענף את לשרת מאודו בבל שרוצה
יושב? הוא ליו

 המוקדש בעמוד נובמבר, של בחוברת
המו מחירי מופיעים וירחונים, לשבועונים

 בחוברת המסדים. השבועה של דעות
 כסף, רוצה הוא למה? נעלמו. הם דצמבר
פירסם. ולא קיבל לא יפרסם. לא אחרת
 מעורר זאת שבכל פה נורא. לא עוד זה

 עיתונים 36 שמבין העובדה היא תמיהה
 יותר ועוד שמונה. רק מופיעים מקומיים

 רק מופיעים תקופונים 300 שמבין מוזר,
 קוראיהם שמיספר חמישה מהם תישעה.

 המו״ל העורך כולל ,150 הוא המשותף
כזה. יש אם והמגיה,
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