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 יירשמו השבוע וגם שעבר השבוע
 תחילה ;ביותר כמעניינים הנראה ככל

 בוודאי שהוא הגיאוגרפי בחלק נעסוק
 לא שכמעט מהסיבה רק ולו מעניין
ב שיקרה מה על ההחלטות — תאמן

 עם בלגיה בירת בבריסל, בסלו בורסה
ה למשחק פישמן אליעזר של נסיעתו

 עם תל־אביב מכבי של סלכדור
 הוראות השאיר הוא צה־אס־קא־מוסקווה.

 מירב, במניות היצעים לקלוט ברורות
ש אלה וישפרו. והספקה ספנות הסנה,

 השאיר ולכן מודאגים, היו בארץ נשארו
 במלון שלו הטלפון מיספר את סישמן

ההיצ עלו הרביעי ביום הדואגים. לכל

דו מיליון 20 ריגר־פישמן לקבוצת עים
 בין דולר! מיליון 25 החמישי ביום לר׳

 תל- של בבורסה המיסחר סיום שעת
 קו היה בבריסל המישהק ותחילת אביב

 כשעתיים פתוח הערים שתי בין הטלפון
 פיש־ אליעזר חזר ראשון ביום רצופות.

 שהשוק והחליט החבר׳ה את וכינס מן
יפול. לא

הבנ ראשי התכנסו בבוקר השני ביום
 בנק- הנהלת יו׳׳ר של במישרדו קים

 שאליה לפגישה, גזית גיורא הפועלים
 שעה אותה שהיה חת, מאיר ד״ר החסן

 חד- הבטחות שרק מתפטר, של תקן על
 להורות הבנקים, ראשי של משמעיות
 את לקבל הבורסה בדירקטוריון לנציגיהם
ה־ יום של הקרובה בישיבה הצעותיו,

מניה
אשכנזו־
ספרדית

 נחמד קטע איזה כתבתי שעבר בשבוע
 היתד, הצרה חדשות. מניות על באמת

 וכפי הבורסה, על הכתבה בסוף היה שזה
 אותי, לשאול בלי קצצו, בדפוס הנראה
 יכולה היתד, זו אבידה איזה תבינו ותיכף

להיות.
:בבורסה מניות של סוגים מיני כל יש

 אי-די־בי, למשל כמו בס־רה. מניות יש
 יש הרוב! רגילות, מניות הרבה גם יש

 להמרה ואינתת־חוב שיטרי־הון אופציות,
 המניה סוג כאן עד ולמוכ״ז. ועל־־שם

 מניות גם יש לבעליה. מקנה שהיא ומה
חופ קלות, כבדות, למשל ׳אופי: בעלות
ומניפולטי ספקולטיביות צפות, שיות׳
 עם נכסיוח, גם יש האז מסובך. ביות•

 ובלי, זכויות עם יש ולהישך. נמוך מכפיל
 סחירות, מניות כמובן, ובלי דיווידנד עם

 סחירות ובעלות גבוהה סחירות בעלות
 האלה מהתכונות שכמה מניות יש נמוכה.

 עניין זה שאצלן כאלה דש אצלן צמודות
 עד אותן. שמריצה והקרן הקופה של

לעיקר. נעבור עכשיו כאן.
 מצויות תל־אביב של שבכורסה מתברר

 חדשים, סוגים שני על הנמנות מניות
לאח- רק שנתגלו כה, עד ידועים בלתי

הסו התפטרותו את למנוע יכלו חמישי,
 כל את שמקבלים היתד״ ההחלטה פית.

חת. מאיר ד״ר של ההצעות
 הנמוך* ה״פרופיל הורגש למחרת כבר

בקר אי-בהירות בנק־לאומי. קרנות של
ב כרגיל* ו״עסקים דיסקונט, של נות

וה הרביעי ביום הפועלים. של קתות
הנא קרנות בבל התשואות ירדו חמישי
 קיבל אחרי־הצהריים החמישי ביום מנות.

 של הצעותיו כל את הבורסה דירקטוריץ
 בז חוזר שהוא הודיע והוא חת, מאיר ד״ר

 לביצת לוח־זמנים גם נקבע מהתפטרותו.
 התכנסו בבוקר השישי ביום ההצעות.

בלישכתו הבנקים׳ של הקרנות מנהלי כל

 מדיניות על לדון לאומי, בנק מנכ״ל של
 בת־ דברים נקבעו לא למעשה, חדשה.

 מורידים איך ברור: היה המסר אך ריס
אותו. להפיל מבלי השוק אח

הליכוד
יחן! לא

 אוזד אף כופלת? לא הכורסה למה
 אין הממשלה. כולל שתיפול, חצה לא
כמו מלכד כעודפי־הכפפים. לעשדת מה
 פברואר כתתילת בכורסה. להשקיעס כן

 אחחן תשלום הפיתחה מפוני טקכלים
 הכסף? יגיע לאן הפיצויים. חשבון על

 פברואר בסוף בבורסה. אתיו אל יצטרף
 מיליארד 20מ־ למעלה לפידיון יגיעו

 יגיעו לאן תוכניות־חיסכון. של שקלים
כמובן. לבורסה ? אלה

 מגדר יוצא אירוע שיקרה צריך
הכור למהמרי לגרום כדי הרגיל

 אלף 300 כין היום הסוגים סה,
 ן מהכורסה לצאות איש, אלף 5ט0ל־

 הכורסה יחזרו. ושוב ייצאו אז וגם
ה מאורח כלתי־נפרד דחלק הפכה
 מי כל המצוי♦ הישראלי של חיים

 בעתידו מתחייב כה, לפגוע שינסה
ממ לגבי ונכון טוב זה הפוליטי.

 עוד ונכון טוב זה הליכוד, שלת
המערך. לגבי יותר

 לניירות־ בורסה בשום במותן ואין רונה
כולו. בעולם ערך

 לדעת מבקש אני עליכם, להקל כדי
ת אקרשטין, בין המשותף לדעתכם מה

 ולווינשטיןז ויספידר פויכטוונגר קנו,
 לאחת, פרט נולן, ז המשותף מהו נו,
 המאפיינת והתכונה אשכנזיות מניות חן

 רק יש שערים. עליות — היא אותם
 נא יורדת! וגם עולה שגם אחת מניה
 ספרדי, חצי משולם־לווינשטין, לב. לשים

 יורדת. פעם עולה פעם אשכנזי. :חצי
 מד׳ ירחק ממונו וחוסו כספו !ושומר

 בברור לו ידוע כן אם אלא אמותיה.
תות. הגייע חצי איזה

ה של בבחירתם לתמוך ממשיך ואני
 אמן, נוספת. לכהונה הראשיים רבנים
 המניות, על לברך וימשיבו ויבחרו ולוואי

המח ועל כאחד ו־,ספרדיות האשכנזיות
רצת. יהי כן בהם. זיקים
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 השבוע במיסגרת • בערב, השישי ביום

 הסביר הטלוויזיה, של האירועים יומן —
 פרופ׳ תל־אביב, של האוניברסיטה נשיא
 ל- המערך של המועמד בן־שזזר. חיים

הו אחתו בארץ! רע כמה שר־האוצר,
 באזור המפעלים באחד פועל פיע

 בור־ שיש לו טוב כמה וסיפר !תל־אביב
 ולעוזרת לגננת לשלם לו המאפשרת סה.

 של נטו ממשכורת טוב לחיות ועדיין
 הופיע אחריו לחודש. שקל .אלף 14

 והס- תברת-ביטוזז, מנכ״ל אליהו, שלמה
תת הבורסה אולי להיזהר, שצתך ביר

 יזיק! לא אז — לא אם וגם מוטט׳
השבת. באד, אלד, בל ואחת

 ה־ כסניפי המתח הראשון. יום
 שד הוראות־מכירה גוכר. כנקים

ה סרבאות♦ כדי הרחב. הציכדר
 מוטכ תיפרד, הכורסה :מקנן חשש

 יצאו הכורסה מקורכי כחוץ. דהיות
 ב־ והתחפרו שעכר בשכוע ככר

 סחירות), פיקדץ (תעודות תס״סים
 :ככורסה המיסחר מתחיד מחכים.
 שה- דכודם כרור ככר 2 כשעה
 ירדה, היא כמיכחן. עמדה כורסה

נפדה. דא כד א
 תחזור הבורסה •ד,תיקווה, מתגנבת שוב

 המתוחכמים המשקיעים ראשוני ותחגוג.
 יקנו המקורבים ראשון. ביום קנו כבר
השלישי. ביום והיתר השני ■ביום

,אלקטרו[ מציל
 על-פי נמדדת שרמת־חיים שחושב מי

 המפלסים מיספר או המכונית, של הדגם
טועה. — הווילה של

 וזד, חדש, מיתקן חדש׳ דבר יש יש.
 טלוויזיה לא ואפילו במכונית טלפון לא

 אלקטרוני. מציל במכונית. אין* ״בילט
 וכבר מארצות־הנרית, הגיע עתה שזה

מרנו בישראל. דורש לכל נמכר  דורש. א
 התרשים הדורשים. הם מי היא השאלה

להם ויש רמת־חיים, שמקיימים אלה הם

 בריכת־ גם בווילה מפלסים מארבעה חוץ
שחיה.

 אלקטרוני מציל עצמו. למיתקן ועכשיו
ה־ פני על השט חופשי ממצוף המורכב

טלפוני יעוץ
מואיר

 סילאי־ על כתבתי שעבר בשבוע
 לציין שסחתי לצערי בישראל. הטלפון

 לי תרשו ועכשיו א׳. חלק היה שזה
 אני שהוא, ב׳ חלק את בפניכם להציג

מעניין. פחות לא מבטיח,
הח שלי שלחבר זוכרים, בוודאי אתם

 המכשיר, את לא — הטלפון את ליפו
 מיבצע במיטגרח — מיספו״הטלפון את

 שהחליף מישרד־התיקשורת, של שכונתי
 קורה. בשכונה. הטלפון מיספרי כל את

 את החליפו ב&תח־תיקווד, למשל, הנה,
באמ כמו ספרות, לשבע המיספרים כל

 שישה נשארו החבר של בשכונה ריקה!
 גדולים. יותר — מד, אבל מיססרים,

 הראשונים המיספרים שני היו קודם
2 או ,22ב* מתחילים מת הם עכשיו ,3

 שני גם משהו: ועוד .29ו־ 28ב־ חילים
שונו. האחרונים המיספריס

 מישרד־התיקשורת התקין לטוב, בזכור
ה הישן, למיספר שחיע פי וכל תקליט
 יפה, החדש. במיטפר אותו צייד תקליט

 שבד כמד, אחרי וחסכוני. יעיל מתקדם,
 להסתובב והפסיק התקליט התעייף עות
 עשה חושבים אתם מה נו, צירו. על

 כמעט או כלום, מישרד־התיקשורתז
 נענה הישן למיספר שמצלצל מי כלום.
 שיענה, מי אין אך רגיל, חיוג בצליל

 שרותי־ של לרשת מחובר החיוג כי
 קורה מה ואז, לנתקו. ששכחו הטלפון

 נענה? ולא הישן לטלפון שמצלצל למי
 אבל בשווייץ, לסקי נסעו ודאי הם ״נו,
לחזור!״ שכחו זה, מד,

 ל־ הרגיל מגדר יוצאת הצעה לי יש
 הרעיון בעל לא אני הטלפון. שרותי

 באמצעות אלי הועבר הוא !המקורי
 מקינשסה, חזר עתה שזה אחר, חבר

כש לי, מספר הוא שם, זאיר. בירת
 של וד,תקליט טלפון מיספר מחליפים
 — שימוש מרוב נשחק החדש הפיספר

 האומר: חדש, תקליט יש — לב! שיפו
 נא, הוחלף, חייגת אליו הטלפון מיספר

חודה. למודיעין, פנה
:למשל אחרים, מיקרים גם יש

 הוחרס הטלפון היה שכד הכית אם
ה עוגה המקומי, השליט על־ידי
מיו למדדיעץ לפנות ומציע טלפון

 שכעל למטלפן, מסבירים וכאן חד,
ל המדינה, מטעם נשלח הטלפץ

 טלפוניות בהקלטות השתלמות
 המתקדמות מן שהיא כישראל,

להו ובאפריקה, כאסיה זה כשטח
יפן. ציא

מעניין. פחות לא המשה עוד יד,יד,

 לרשת• המחובר וממשדר־מקלט בריכה
 צריך מה בשביל תשאלו בבית. החשמל

הז את  שנופל ברגע ובכן, שאלתם, ז
 תינוק למשל, כמו זר. גוף הבריכה למי

 מהדוור. שנבהל כלב שנתו, מלאה שלא
 גוף כל בקיצור השכן, של הבן סתם או

מופ קילוגרמים, מכמה יותר שמישקלו
כשמוצי אלא נגמרת שאינה אזעקה עלת

 הגוף את או *־.בריבה, המצוף את אים
לתוכה. שנפל

 וילות־בריכות בעלי ילדי להצלת טוב
קיבוצים. וילדי
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חת ד״ר אליהו איינהורן כן־שחר
תל־אביב של בבורסה למשקיעים יקרה ומה קורה מת


