
הבורסה

הנסר מאגו׳
שניוא של

 להנפקה תשקיף פורסם שעבר בשבוע
 עם יחסית חדשה חברה של מניות, של
 פי על טכנולוגיה״. ״מאגרי יומרני שם

 בפרוייקטים החברה משקיעה התשקיף,
 זו מסיבה ופיתוח. ובמחקר ידע עתירי
 הערה: התשקיף בראש מצויה

 בדרך כהן כאלה,יש ״השקעות
סיכון.״ כלל

ב גדול. כל־בך אינו שהסיכון מסתבר
השלי בעלי שמות על מציצים אם עיקר
 ריגר, יוסף מיודעינו היתר בין שהם טה,

 שהיה מי דכנר, שמואל פישמן, אליעזר
 ועוד כלל של אזורים, של מצליח מנכ״ל

 חב- השומר־הצעיר, בבעלות חברות כמה
 חב- ואפילו ההסתדרות של רת־העובדים

השלי מי בידי ברור שלא אחת, רת־חוץ
חשוב. לא זה גם אבל בה. טה

 השנים שלוש במשך יהיה אסור לאלה
 מהמניות 40י8מ-, יותר למכור הקרובות

שברשותם.
 ההוצאות לאחר נטו, ההנפקה תמורת

ו שקל. מיליון 132כ־ תהיה המקובלות,
 הכנסה צפויה האופציות, ימומשו כאשר
 הכל סך שקל. מיליון 72 של נוספת
 מיליון 200 של נאה סכום החברה תגייס

מיוחד. דבר שום אין בזה גם שקלים.

הגישה
ת: הצרפתי

ת בו ר ונשק ת
מילר, נורמן לורן, לסופיה המשותף מה

 פרנסים גרין, גראהם גלבריית, קנת ג׳ון
 וגבריאל טופלר, אלווין קופולה, פורד

ממ על־ידי הוזמנו כולם מרקס? גרסיה
בפב 13וב־ 12ב־ לסורבון צרפת שלת
 עולמנו״ של הכלכליות ב״צרות לדון רואר
 מכדי חשובות ״הן גלבריית, לדברי אשר

 אנשים סתם או הכלכלנים בידי להשאירן
 הצרפתי שהשר מה בדיוק זה מעשיים״.

לש רצה הכנס, מארגן תרבות, לענייני
 אמר, הוא רוחני, הוא המשבר : מוע

 הכלכלי יועצו חדשה. גישה להציע עלינו
 מן אחת לו היתה מיטראן, הנשיא של

ש ״היא אמר. הוא ״יצירתיות,״ המוכן:
המשבר.״ מן אותנו תוציא
שה כולם, הסכימו הכנס משתתפי 300

 ולכן עניות, הן הבלתי־מפותחות ארצות
 ש־ הסכימו גם הם לעזרה. זקוקים הם

 חגיגית הצהירו הם רע. דבר הוא אבטלה
ל חדשים לחיים יביאו ויופי״ ש״אמנות

 קולה, קוקה את וגינו המדינות כלכלת
רגן. הנשיא ואת דאלאס, תאצ׳ר, הגברת
 הוא נפלא כמה אמרו, נואם אחרי נואם

 יחד. חברו אינטלקטואלים הרבה שכל־כך
 מטיסה נהנה כמה סיפר אמריקאי סופר

בסיו הכנס. אל קונקורד במטוס לפאריס
 שאמר, מיטראן הנשיא הופיע הכנס של מו

 ״תעשיות וכי חדש רנסנס צופה שהוא
המשת כל העתיד״. תעשיות הן התרבות

 נדירה הזדמנות זו שהיתר! הסכימו תפים
רעהו. את איש לפגוש
 נוכל פרס חתן מק-כרייד, שין
 ״צרפת אמר: וכיו״ב לנץ ופרס
 את המכינה היחידה המדינה היא

ו רוחניים ערכים של החשיבות
 והיא הנוכחי. כמשכר תרבותיים

 בגודלו השלישי הנשק יצרן גם
כעולם.״
י.............. ו ו ו -... 1

 מניות מיליון 132 מוצעים לציבור אגב,
 110*70 של מציאה במחיר שקל 1 בנות

ב מעניין, זה תמורה. ללא והאופציות
 האחרונות ההנפקות שבכל משום עיקר

 אבל, הנקוב. מהערך כמה פי גבוה המחיר
 בשל ואולי סיכון גורם פה יש כאמור,

מצודד. כל־כך המחיר כך,
 מופיע בתשקיף ביותר המעניין הפרק
נו הקצאות הכותרת תחת 28 בעמוד
ספות.
ל נוספות הן אלה כי נוספות? למה
ב העיקריים המחזיקים שיחזיקו מניות
 המוצעות למניות נוספות גם והן חברה,

הרחב. לציבור
ההקצ כרשימת שמעניין מה

 ההקצאה כעלי הם הנוספות אות
 את למצוא נוכל כיניהם הנוספת.
 ה־ היותו שמלכד שפירא, אכרהם
 ויו׳׳ר שטיחים ׳מפעלי של כעלים

 חכר גם מעתה יהיה הקואליציה,
וכ החכרה, של מועצת־המנהלים

 של פרטית הקצאה קיכל כך של
 גונן שמואל גם מניות. מיליץ 25

 ״פרטיות״. מניות מיליון 7 קיכל
ל המרכזית והחכרה לכיא משה

פר־ ברוקרים שניהם ערך, ניירות

הכת החליטו בבורסה, המפולת לאחר
לע והטלוויזיה הרדיו של הכלכליים בים
 אלישע למשל, כך, אחרים. לעסקים בור

ה של הכלכלי העורך הנודע, שפיגלמן
 הסיבה לארצות־הברית. נוסע טלוויזיה,
 שם. ברשות־ההשקעות מינוי :המיידית

לאוצר. קשר יש
 הרדיו של הכלכלי הכתב רותם, גדעון

 החל בנקאות. לעיסקי עובר בתל-אביב,
 הבנק של הדובר יהיה הוא הבא מהשבוע

 עניבה. ויענוב חליפה ילבש הבינלאומי.
 המיתרס. של השני לצד יעבור בקיצור,

ההד חשבון על הצלחה, לו מאחל אני
שבדרך. לפות
שי יש לי, מספרים צה״ל, בגלי גם
הכלכלי. בדסק נויים

של החתימה
ריו.ר יזס■
ב הזה, העולם לקוראי מיוחד כשרות

 יוסי של מהתעלולים שנפגעו לאלה מיוחד
 ריגר־פישמן, קבוצת שקרוי ממה ריגר,

 שרואה מי כל ידו. חתימת את מצרף אני
ה ובנותיה, רונית קרן של נפגע עצמו

 להגיש יכול למטה, אותה שהורידו מניות
 שיוסי להוכיח, כמובן יוכל אם תביעה,
 שלו, הטובים לחברים המפולת ערב הבטיח

 10ב־&ל ״שלו״ המניות שערי .את להעלות
 מהתובעים שהוא למי אם שבוע. תוך
 בזה אותו מצייד אני חתום, לא פתק יש

הנ״ל. של ידו בחתימת

שפירא תעשיין
טכנולוגי דירקטור

כהק מניות הם גם קיבלו טיים,
 המיוחדת ברשימה פרטית. צאה

 זיתו־ רות כמו שמות גם מופיעים
מוש מ• בן־דרור, דב דנאי, י. ני,

 אכנימלך, שטרסר, הולצמן, כל,
 36 הכל סך ואחרים, פרלמן יוסת

 גם פחות. וידועים ידועים שמות
 מעניין הכי הדבר אכל מעניין. זה

כהק קיכלו האלה שהחבר׳ה הוא
 כפול מניות מספר פרטית צאה
 קיכלו וכולם לציבור, שהוצעו מזה

 שיהיו כך אחד, כל 5מ-/י> פחות
 ככל מניותיהם את למכור רשאים

עניין. כעלי שאינם משום עת,
 ביום בעיה. כל תהיה לא רואים, אתם
 היתד. מה יתפרסם כאשר השבוע, רביעי

 של החדשות המניות על היתר חתימת
 מחלקים איך גם, יתברר טכנולוגיה, מאגרי
 הכל ביקרו. חפץ שהמנפיק למי מתנות
 בעלי הם מניות להרצת המומחים מסודר.

 להם יש עניין בעלי שאינם ואלה עניין
ש הוא העניין. על השפעה הנראה ככל

טכנולוגיים. כסף מאגרי אמרנו:

 לענייני הניצחי הכתב נסטלבאום, משה
 יעסוק בתל־אביב, ישראל קול של עבודה
 יש שם גם פוליטיים. בנושאים מעתה

 שפורח המדיני הכתב במקום וזה עבודה,
ישראל. קול בשליחות לחו״ל,

ה של לסיפור מגיעים אנחנו ועכשיו
 בירושלים, אבל זריז, כתב על שבוע,
 מסעדות־בר־תיאטרון-ג׳אז לעיסקי שהולך

אלה כל עם ויחד בית, של ותיזמורת

זלינגר כתב
בדרך מיסעדן

 של כלכלה לענייני כתב להיות ממשיך
 גדעון להכיר: נא בירושלים. ישראל קול

 פותח מרץ, והרבה קסקט עם זלינגר,
 וניסיון, מיסעדות בעלי שניים עוד עם יחד
 בשכונת כיכר־ציון) (ליד הכיכר ליד את

 מיסעדה־מועדון־בר-תיאט- נחלת־שיבעה,
 תיזמורת עם לבילוי מקום בקיצור רון,
 קימורים עם ירושלמי בבית הבית, של

ל עושה שהבורסה מה מרוצפת, וחצר
כלכלה! לענייני כתבים

החוש: הדהים
ננסיות מניות

 חוכמה ״תקע״ הבורסה מחכמי אחד
 שזה לי אמר לידו שעמד וזה ,חדשה,

 להביא כדאי זאת בכל ישן. עניין כבר
 מצליח, שאתה ״או אומרו: בשם דבר

 עוד ההסברה תקופת מסביר״. שאתה או
 ש״נכ- חבר׳ה כבר יש אבל. חלפה, לא

 השיטה את זוכרים בוודאי אתם נסים״.
ולברוח. טרמפ לקחת —

 זורקים שהמקורבים זמן כל בינתיים,
״חיו גלים ויוצרים לשני אחד רשתות
 השורה מן המשקיעים שגם כדי ביים״,

 על קצר טרמפ לקחת אפשר יצטרפו,
 ולברוח. סיבוב לעשות כבדות. חצי מניות

 בעליה נכנסים הכלל: פי על בזהירות,
 וריגר־פישמן רוטשילד רק בעליה. ויוצאים
 בירידה, לצאת לעצמם להרשות יכולים

לא. אתם
הבדי את שמעתי דקות חמש לפני רק

 מירושלים. ישר שהביאו האחרונה חה
 פלסנר, יקיר ד״ר של חבר על מספרים
הע שהבורסה בנק-ישראל, לנגיד המשנה

 לפני קודם, הא? הרגליים. על אותו מידה
היחיד. לא הוא אוטו. לו היה המפולת,

 תחת חדשה, למכונית להגיע שרוצה מי
 בזהירות. ינהג הפסיד, שכמעט הקודמת
ה הברוקרים הקרנות, הבנקים, בינתיים
 סחורה מחליפים התיקים, ומנהלי פרטיים
 הגל שיבוא עד לאט, שערים, ומעלים
 השוק את שירימו המשקיעים, של החדש
המקו להם שהכינו ה״סחורה״ את ■ויקנו
 אבל המשחק, את תשחקו אתם רבים.

 שהם לפני שלהם, הסחורה את להם תמכרו
המניות. עם ואתם הכסף עם יישארו
 מה לחפש, מתחילים מפולת כל אחרי

 שנפל שמה באימרה אמת יש לקנות. כדאי
 יקום מעט שנפל מי להרים, קשה עמוק

בעי מופיעים לאחרונה מהר. רגליו על
 ליד ״חכמים״ מספרים מיני כל תונות
 אין אם אז המכפילים. — המניות שמות
 מניה לקנות תמיד כדאי טוב, יותר דבר

 נב־ מניה יש ואם נמוך. שלה שהמכפיל
 גם זה, מה בבנק היועץ את תשאלו סית,

לקנות. יותר כדאי אותה
 השקטות״, ״דיסקוגט למשל,

 ״כלר־תעשיות״, וכנייו״, ״נכסים
 נכ מניות הן ו״פולגת״ ״עלית״

 היועץ, את תשאלו עוד. יש פיות.
ה הרשימה מונחת שלו כמגירה
 הבנק. מהנהלת קיכל אותה מלאה,
תקו להחזיק אפשר כאלה מניות

 ידאגו ככר הקרנות ארוכה; פה
אותן. שהנפיקו ההכרות וגם להן

 יהיה הקרובים בשבועות הערה. עוד
 למהר. לא חדשות. הנפקות של מבול
 מי תבדקו במסיבה, להשתתף רוצים אתם

 וידועה, רצינית חברה זו אם המארח.
 ההנפקה, אחרי שבוע שגם הוא הסיכוי
 לב שימו האמץ. את שווה תהיה המניה

 מהבנקים אחד זה אם הראשי. החתם מיהו
חתם. מסתם טוב יותר תמיד זה הגדולים,

עולות פמליות
ה רכ ף ה ס כ

 לימודים סיור ערכתי שעבר בשבוע
בירושלים.

שה יום? כאותו למדתי מה
 שמיר יצחק שר־החדן של נסיעה

 פי על עלתה לזאיר, פמליתו עם
 מיליץ 12.5 דכר יודעי מקורות
שקלים.
 מרכיבי את לפרט בתוקף סירב המקור
 גם ביקר בזאיר כי העיר, אך ההוצאה,

 עם שרון, אריק שר־הביטחון־לשעבר,
 אמר, הוא וכאן קטנה, פחות לא פמלייה

 אותו הפמלייה. גודל בשל חסוייה ההוצאה
 פמליית לאירוח שההוצאה אמר, גם מקור

 לאחרונה שביקרה זאיר של שר־ההגנה
 הי- שר-הביטחון־לשעבר, כאורחת בארץ,

 כביש לשיקום מהתקציב בהרבה גדולה תה
למשל. נהריה, עכו
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ם לעיתונאים הסבה הכלכליי


