
■ויוה שד המנניזם את מסביו השתוו, העתי ביום השעוים של
למשקיע עצות ונותן הימווים שד בסיגנון השקעה מטי מזהיו ועליה,

מאו אני חיי בימי הראשונה בפעם
 לי שאין שמחה אני ענייה. שאני שרת
 ושהמלים בבורסה מניות לי היו ולא

 שנתי את שורדות אינן ״ריגר־פישמו״
בלילות.
התפר שבו חמישי, יום אותו מאז

 האוצר כוונת התיקשורת באמצעי סמה
 הנאמנות, קרנות בנושא חקיקה ליזום

ואל של תקן על עצמי את מוצאת אני
 אני שלי. הקרובה הסביבה להרגעת יום,

 אני לי: ואומרים העניינים מה שואלת
שואלת אני פריזח. קניתי למה יודע לא

פאשלה איזה :לי ועונים השעה מה
 דולר אלפים העשרת את שמתי איך

 לי מספרים היו ואם רונית. על האלה
 הייתי חמישי, יום לפני כזה סיפור

המ הרונית זאת מי עצמי את שואלת
הזאת. אושרת

 נכון נמנית, שאני מניחה אני בקיצור,
 שלא מבוטל מיעוט אותו עם זה, לרגע

בבורסה. התעסק
הת שלא לכך הסיבה האמת, למען
עוב אשת אני כי היא בבורסה עסקתי

ואני — שכירה של משכורת עם דת

 לאותו יש מאיפה עצמי את שואלת
 השבוע״, ב״יומן שהתראיין פועל-נעליים

 אשה מפרנס ועוד ממני פחות ושמרוויח
 פתאום ז בבורסה להשקיע כסף וילדים,
 פועל-נעליים אותו רק שלא לי הסתבר
 הנער-השליח גם אלא בבורסה, משחק

 בכל אצלי שמקבל הסופרמרקט, של
 שחקן הוא שקלים, עשרה של תשר פעם

 את שחופפת הנערה גם בבורסה. ותיק
 של פועל־הנקיון וגם במספרה שערותיי

המערכת.
של רק לא לסם־חיים הפכה הבורסה

 המעמד של בעיקר אלא הארץ, עשירו
 ו־ ״1״מ כמו מושגים ומטה. הבינוני

 נשמעים לחלוטין, לי זרים שהיו ",1״ק
 מדברים כולם אבא-אמא. כמו כעת לי
ומ״מים. קו״פים על

 עם שהתעוררה המהומה כל לאור
 פירסום עם חת, ד״ר של התפטרותו

 התלולה הירידה ועם האוצר הודעת
 הדיוט. כמו הרגשתי המניות, בשערי

 יוסי את לראיין הלכתי הדיוט וכמו
לש קיבוצניק ,36 בן צעיר איש ניצני,
שאלתי הבורסה. כמנכ״ל המשמש עבר,
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 בסוסו! ומדסזזו אנשי
 לעצור אס אות* שאלו
 אונות* היוירות. את

 שהמוסח להס
0שווד שבעת לא

־1~ ~
 למשקיע אתנו חיש׳

 את להגביל תעסן
 תא השעו, שואת

 גודלו את להפורר
־ד־חשוק למחות

 חלם להוות יציריך לא
 שאחרי ׳לדעת נוי

 ושדות!החדש,
 בסוסה, שחיו

ידוה[ תבאנה

 זאיר לוסת!עתי צדו
 כ׳ הוואות־ולניוה, לתת
 ששבע ולה דבר של בשבו
ת את דו ע  הס ה

חכלבל״ם חקדסויונים

 מציע אני
 למשקיע!הקנון

 השקעתו, את לכזו
 באיגחת־חוב ולהשקיע

זו ובשובע

♦
 התובעת את

 של!תנוסח הוו
 עולה וצוינה ת7ו1י

 אין!ללמדם
נאונינוס־נוה

י ווויהו שוק גורסה
עודדה דא ועוד

התלולה לירידה הסיבות את מסביר הבורסה, מנכ״ל ניצני, יוסי


