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הבורסהמאיויזזדמור מאז!

? מה ם י ש ו ת ע ו ח י ג
ת צוו ימים! רשרושה ק

 אלה לעשות, מה הקטן! המשקיע על עבר קשה שבוע עוד
 בה? מהתומכים שניים בבורסה השבוע לי אמרו איך החיים.

 חדש.״ מישחק יש עכשיו תחזור, לא 1982 חביבי, ״תשמע
 אנחנו שגם כדי החדש, המישחק של הכללים הם מה אבל

? עליו קצר סיבוב לקחת נוכל
 אחד מסביר וכך קצרות. גיחות של היא החדשה השיטה
לדבריו. ״הגועלית״ השיטה של הברוקרים

 לבג־ שילך לחודש, אחוז 15 לעשות שרוצה מי
 כתור אכל כללי״. ו״כנק איגודי ״כנר! כולל קאיות,
 לעשות שרוצה מי ימים. חודש לחכות צריך עונש,

קצרה. גיחה עושה — 15/י>״ ימים כשלושה
השלישי. ביום ומוכרים השני ביים נחים הראשון, ביום קונים

 למכור ••ולפעמים המתאימה המניה את למצוא שצריך בעיה, יש
 ימי סימץ החמישי. ביום גם חירום ובמיקרה הרביעי, ביום

 השלישי, ביום למשל להתחיל אפשר דוגמה. רק הוא השבוע
 החמישי. ביום ולמכור עשו, שהרבה כמו יום־העצמאות, למחרת

 המניה, שהיא, כדי ״יורדים״ מניה איזה על שיודעים הוא, הכלל
ב״שוונג״. עדיין כשהיא לאנחות? אותה עוזבים ומתי תעלה.

מעגל ס שד ה כי הסרו
 קרנוודהנאמנות, הבנקים, הבורסה, של ולמקורבים לקרובים

 על־ שמסתובבים אלה וכל התיקים מנהלי הפרטיים, הברוקרים
 תשמע, :מהם אחד אומר וכך בעיה. היום יש אלה לכל ידם,

 צריכים הם סחורה. מלאים כולם נסגר, הקרובים של המעגל
מתאים. סיפור בשבילך לי יש בינתיים, ובינתיים, אותה לשווק

 שפה, זה בחיפה?״ העצמאות רחוב יש איפה יודע ״אתה
 עם הארוך הרחוב זה ״כן, משיב. אני — הנמל ליד למטה

 עדיין אנחנו תיבהל אל רגע, רגע, והזונות. הימאים סחורות
 ״טוב, לו. אפרתי לעניין, העיקר, נבהלתי. לא בורסה.״ בענייני
שואל, הוא זרים?״ ימאים עם אניד. כשמגיעה קורה מה תשמע,

 הימאים. ועם הסיפורים עם אותי תעזוב לו: אומר מייד ואני
 אומר, הוא בקיצור,״ !הבורסה בשביל חשוב זה לא, ״לא,
 אתה מה אז יש, אז ל...״ פרנסה יש מלחים, יש אוניות׳ ״יש

 שאוניות למה ימאים, כשאין קורה מה ״תשמע, ממני? רוצה
 את תשאל אותי, שואל אתה מה קורה?״ מה הגיעו, לא

 תפסת שלא רואה אני ״ואללה, לימאים. ידאגו שהם ההסתדרות,
 העתיק המיקצוע עם האלה אז ימאים, כשאין העניין. את

 :ומוסיף אומר־שואל הוא מבין,״ אתה השנייה, את האחת דופקות
 באים, לא המשקיעים לשווק, צריך סחורה, מלאים ״המקורבים

השני.״ את אחד דופקים הם אז
 — חוזר שוב אני משקיעים? במה זאת בכל אז טוב,
 אחד שד מעלון מצטט אני כסדר, להיות וכדיהכבדות. במניות

 כ־ כ״אי־די־כי־פיתוח״, להשקיע הממליץ הכנקים
 כ״לאומי כ״הסנה׳׳, כ״נכסים״, השקעות״, ״דיסקונט
 מופיע הוא לעניין, שייך ׳,ה״ועוד ועוד. לתעשיה״

כמקור.
 שאומרת כמו מהחיים, קצר סיפור עוד המדור, את לסגור כדי

 הלקוחות אחד אליי בא :ברוהר לי סיפר השכנה. של העוזרת
 זה לו, אמרתי ומהר. 1096 לעשות השבוע אפשר איך ואומר,

 שינוי. בלי השער סחורה׳ לו קניוזי בסדר. רוצה? שאתה מה
 זה ואומר מצלצל הלקוח הוא, ,3ב־<ןל עולה השער למחרת
 ואומר מצלצל הוא למחרת ! 796 נופלת והמניה יום עוד בסדר.
 הברוקר, אומר הבטחתי, לא אני שהבטחת? אחוז העשרה איפה

 זה מלמטה 796ו־ מלמעלה 396 מזה חוץ שביקשת, מה עשיתי
 הכל תמכור טוב׳ ואומר, העניין את תופס הלקוח .1096 בדיוק

לבנקים. ותחזור
 עדיין שלי, הקודמות לתחזיות בניגוד הבנקים, ואומנם,

 במניות שהשקיע מי גבוהות. יומיות תשואות לתת ממשיכים
 בשלושת הצליח המווסתים, באלה בכולם, או הבנקים, אחד

 משמונה יותר של ריאלית תשואה לעשות האחרונים החודשים
 של במניות חצי, מלהפסיד יותר הרבה וזה בטוח. על אחוזים,

לדוגמה. קליל,

מואץ פיחות יהיה לא הגינדאומ׳
מבוססות שמועות

 בשתי הזה הקטע את תוח5ל רוצה אני
 ביום שתפורסם ועובדה מבוססות, שמועות
הגליון. הופעת

שלוחותיו כל על לאומי בנק :השמועות

איינהורן מנכ״ל
״הבינלאומי' את מווסתים

ה של מניות של גדולות כמויות קונה
 בעלי גם היחידי, לא הוא הבינלאומי. בנק

 הבינלאומי הבנק דבר. אותו עושים עניין
על הטריות השמועות במרכז עומד שוב

 אתה אם שלום. אבי, המכונה לאביגדור,
 שלי הטלפון את בטעות לך שנתנו חושב
 ומחכה, שאלות ושואל מצלצל ואתה בבית
 אתה — בטלפון תשובות גם לך שאתן
 פרטי ויועץ מודיעין לישכת לא אני טועה.

הטל- מיספר את להשיג שהצליח מי לכל

 משקיעים לקבוצת למכירתו, משא-ומתן
 בעיקר סיכוי, להם יש דרום־אפריקאית.

 להם אין אך לשילטון, קירבה של מטעמים
 שיקנו הבנק יסכים לא עוד כל סיכוי
 צריך ואז יפה,״ ״הכלה בינתיים אותו.

 לא ישראלי לבנק המחיר. את להעלות
 אין אחרת קבוצה לכל לקנות, יאפשרו

השמועות. כאן עד !דולר מיליון 200
 הרביעי. ביום שתפורסם העובדה עכשיו

 הבנק של הכספי הדו״ח יתפרסם יום באותו
 השנה. של הראשון לריבעון הבינלאומי

 יפה. רווח על יראה הוא יפה. יהיה הוא
 ביניים חלוקת על הודעה תהיה ובצידו

הטבה. מניות 259־ של
 איינ* מרדכי שמועה. עוד יש
 לאומי״, ״מק של המנכ״ל הורן,
 1ש לכך, לדאוג לו לכפופים הורה

 הכינלאומי״ ״המק של המניות
 הבנקא• המניות שאר כמו יווסתו,

 של הגדולות הכמויות עם יות•
 הדבר כל״ל, שבידי ״הבינלאומי״

אפשרי.
ה בעלי של שבשתיקה הסכמה גם תהיה

באמ בו, השולטים בבנק, והשליטה מניות
 הנשלטת פי־בי, האחזקות חברת צעות

 מושביץ דוד עומד שבראשה דנות, על־ידי
עלית. מבעלי

מוטעות. מסקנות יסיק — שרוצה מי
 שכל לחשוב אפילו יכול — שרוצה מי
 שזה החושבים כאלה יש חשוב. לא זה

 לצרוף היא הכוונה — ה״זה״ מאוד. חשוב
והעובדות. השמועות של המעניין

 לקרוא יכול אתה בורסה, בענייני שלי. פון
 יכול אתה אחרים, בעניינים המדור. את

 באורח אבל, המדורים. יתר את לקרוא
 אני שלך, החוצפה ובגלל הכלל מן יוצא
 לא שאומנם אחת, שאלה על להשיב מוכן

 תחשוב שלא אבל ישירות, לי נוגעת
התשובה. את יודע לא שאני

 שהוא אומרים בחו״ל. ששר־האוצר נכון
 שיטות ללמוד כדי לארצות-הברית, נסע

 כש- בעיקר — פרטית רפואה של חדשות
 כן, סגורות. קופת־חולים של המירפאות

 בכל אבל במקומו, תשובה לך חייב לא אני
 לפחת רוצה לא הוא למה שאלת אז זאת.

 יהיו כולם מהר. ויותר יותר הדולר את
 לא זה גם היצואנים. בעיקר שבעי־רצון,

 היא הסיבה הסיבה. זו לא אבל בטוח.
התוצאה.

 ונניח השקל, של מהיר פיחות ימיה אם
שבו ובעוד שקלים 50 הדולר יהיה מחר
 הזרים המטבעות ויתר שקלים, 60 עיים
 גם — שקלים יותר שווים הם גם יהיו

 כל יותר. הרבה גבוהה תהיה האינפלציה
 שתי של אינפלציה רוצה ששר-האוצר זמן

 בייצוא, דרך בכל יתמוך הוא ספרות,
 יגרום מואץ פיחות מואץ. מפיחות חוץ

 היבוא ותתפלא. היבוא. של מהירה לעליה
 וכל וידיאו מוצרי־צריכה, שקרוי מה של

 היבוא. מכלל אחוז עשרה רק הם היתר,
 כולל תשומות־ייצור, שקרוי מה זה היתר

 ונכסי־השקעה, ודלק לתעשיה חומרי־גלם
לייצור. מכונות כמו

 כעתיד אותך, לסכך לא כדי
 פיחות יהיה לא לעין הנראה
אינפלצ גם תהיה כן, ואם מואץ.

 לא שארידור מה וזה מואצת, יה
ברירה. לו יש עוד בל רוצה

 ההסבר על החשבון את אגב. הערת
 למחלקת- לשלוח מתכוון אני הזה המחוכם
האוצר. של ההסברה

להנפקת מנשיו
 עובויות

משכנתאות ר1ו
 הקהל. בקשת לפי נמשך, הפטנטים מדור

 קוראי כמה לי אמרו הכל בסך ? קהל איזה
 שוב אז ״נחמד.״ שהמדור ובתשלום חינם

 הנה מיוחדת, בקשה לפי המפורסם לכולבו
 האמאכר המשוגע הכולבו של הכתובת
 147 מס' ,57 רחוב בניו־יורק: שליימר

 בשבוע, ימים חמישה פתוח (איסט). מיזרח
 אחרי־הצהריים, 5ו־ בבוקר 9 השעות בין

 וקנייה לביקור הטלפון! באמצעות לקנייה
 6 ועד בבוקר 10מ־ הן השעות במקום,
בערב.

ב הכותרת החדשים. לשיגעונות ועכשיו
 מחשב בטח חשבתי ״קבוב.״ היתד. קטלוג

הגב. לגירוד מנוע עם זכוכית מקל או

 מתוחכם. אבל פשוט, יותר הרבה לא,
שיש קבאב, להכנת למכשיר היא הכוונה

 לו. יתאים ששיפוד אחר בשר וכל ליק,
 יתרונות. הרבה יש הנ״ל למכשיר ובכן,

 שישליק, של סיחים שמונה להכין אפשר
כבדים. בצל, עגבניות, קבאב,

לה חשמלית מכונה הוא השם במקור,
 טירדה בעיות, הרבה בלי שיש־קבאב כנת

 סביב ״מסתובבים שיפודים שמונה ולכלוך.
 המתנקה חימום אלמנט וסביב עצמם״
מעצמו.

 ושומר ״שפריצים״ מונע הזכוכית מיכסה
 כתוב. כך הטיבעיים. והמיצים הריח על

 מושלם. לניקוי מגש בתוך נאספים המיצים
 התקע להכניס לעשות: שעליו מה כל

הבש את גם לקנות כמובן צריך בשקע.
 כל — שכן מה איפה. כתוב לא רים•
ב הכלול מירשמים סיפרון מקבל קונה
 לא דולר, 60 :כדאי בהחלט והמחיר מחיר•
קילו וחצי המישקל־שלושה משלוח. כולל
גרם.
הצל לחימום החשמליות השמיכות על
 כבר. לכם סיפרתי — האוכל לפני חות

 שמיכות־חימום־ של האחרונה המהדורה
ו גדולות, צלחות לעשר מיועדת צלחות
 בשני הזה החשוב הפטנט את לקנות אפשר

 ק״ג 1.5 המישקל: וזהב. לבן צבעים:
 אפשר דולר. 30 הוא והמחיר הכל, ך0ב

 שהסכימה יוכבד, לדודה מתנה להביא
 קצת למישכנתא. כערבה לחתום סוף־סוף

 תזכור בוודאי והיא תזיק, לא תשומת־לב
 — ואפילו ימיה אחרית עד המתנה את
משהו. לכם תשאיר — מזל הרבה עם

 אבל פשוט, מכשיר של תורו בא עכשיו
 כמה עליו עשה הממציא גאוני. הרעיון
 טריות על השומר מיתקן טובים. דולרים

 שם לי שימציא למי יינתן פרם ופריכות.
להלן. יבוא שתאורו למכשיר מתאים

 דחם, לקופסת דומה הוא ובכן,
ה נמוך חום כזה. לא הוא אבד
 לחות, מונע חשמלי כאורח נוצר

 עוגיות שאר שהכיסקוויטים, כך
 פריכים נשארים אורז, ופיצפוצי

 ונשפך יבש נשאר מלח וטריים.
 כרום מצופה מפח עשוי כקלות.
 מסטירן העשויות וידיות מבריק
שחור.

 עמיד קשיח, פלסטי חומר הוא הסטירן
ה על שומרים ולחם לחמניות גם בחום.

 45 המחיר: ק״ג. 5 המישקל: טריות•
 שתי על שחתמו לדודות במיוחד דולר.

 אותם הם מי יום־יום, להן יזכיר משכנתות.
משכנתא. על חתמו הן שלהם
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