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המצבר נגמר לבנקים
 ומאלה המבינים, מכל ביקשתי הסברים. באיסוף עסקתי השבוע
 בניגוד שקרה, מה קרה איך לי ויסבירו שיתכבדו מבינים, שהם שחושבים

 אפילו הסברים. יש לכולם תתפלאו, קרה. שזה לפני ועשו שאמרו לדברים
נכון. זה בחיפה, העצמאות רחוב על שעבר בשבוע שכתבתי שמה אמרו,

 אסור ״תשמע, ואמר: באוזן לי שלחש התורן, החכם היה נחמד הכי
 השתנה הרוח של שהכיוון שקרה מה הרוח. עם תמיד הרוח, נגד להשתין
 ללקוחות לא לי, מספר הוא זה את אחד. חכם עוד התראה." כל בלי באמצע,

שלו.

 כל לבורסה. לחזור התחילו המשקיעים בסדר. היתה הרוח ובכן,
 הרביעי וביום הגדול״. השוק ״יום לקראת סחורה מלאים היו המקורבים

 שוב לברוח. התחילו כולם בגדול. אותה ״אכלו" הראשון וביום והחמישי
 גדול הכי החכם לא אני לברוח. והתחילו העדר, של האינסטינקט פעל

 החודש: בתחילת לי אמר ממני גדול יותר חכם שבטח אחד אבל בבורסה:
 אמר נו? השבוע, אותו כששאלתי טוב. היה תמיד טוב, יהיה אפריל תראה,

הכלל. מן יוצאים יש לעשות, אפשר מה לי,

 מה הבנקים, של הפנימיים בחוזרים מעיין תמיד אני הקוראים, למען
 סטנסילים, עם אבל בעיתונים, שכתוב מה בדיוק אומרים הם אומרים. הם
 כמו מכובדת, בצורה מה, אבל ו״בהחלט״. מוגבל״ ״פנימי״ הערה עם

 שנפתח הקודם השבוע של מהתחזית הפוך בדיוק השלילית...״ ״המגמה
החיובית...״ ב״המגמה

 מעגל שבלי מסכימים כולם אגב,
חיובית... מגמה ובעקבותיה התייצבות

תבוא לא הרחב, המשקיעים

 את הגיע. ולא שמתקרב הפיחות על השמועות את האשימו מקום, בכל
 הגיעו שלא הקטנים המשקיעים ואת חדשים, שאינם בלבנון המאורעות

הגדולים. של הסחורה את קנו ולא
 רק המומחים. מגדולי אחד של מפיו שמעתי ביותר, המעניין ההסבר את
בלשונו. כמעט אותו, מביא אני העניין בגלל

 כל לעלות. שוב צריך שהכל ציפיות של למערכת נכנס השוק תשמע,
 בחשבון לקחו לא הם אבל לעלות. שחייב שוק כאל היה ההתייחסות אורח

 שזה המפולת לפני חשבו הם הציבור. הם? זה מי כסף. להפסיד גם שאפשר
 קיבלו הם מה? אז נו, להפסיד. גם שאפשר ושכחו בו, מרוויחים שרק שוק
 המפולת אחרי לעלות. המשיך לא שזה למה בא, שזה מאיפה ידעו ולא מכה
 או תשמע, ואמרתי: אותו עצרתי פה לעליה. ציפיות מערכת היתה שוב

ואמר: הרמז את הביז הוא לא. בכלל או לעניין, מדבר שאתה

 כבר אין ולקרנות לבנקים במערך. שיבוש חל ״תראה,
 לא העניין הרחב הציבור בלי השוק. את להעלות כוח מספיק

 לשוק, לחזור המשקיע את שימריצו חיזוקים מספיק אין יזוז.
יעזרו״. לא לבד הבנקים

 לתת צריך הדלק את הצתה, לתת יכולים ״הבנקים המשיך: הוא
 בשבוע שקרה מה בדיוק וזה נגמר. המצבר אז בא, לא הציבור הציבור.
 מצב פיחות, של אבנים עם מלא היה והכביש כמעט התרוקן המצבר שעבר.

הבינותי. מבין״. ואתה ביטחוני
 הם לכם. שיש בכבדות וגם הבנקאיות במניות תשארו לעשות? מה
חדש. מצבר יביאו יעלו:
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 מכושר והתפעמות התפעלות מלא אני
 למדליות הממשלתית החברה של ההמצאה

 בעולם פטנט שיש לי, נודע עכשיו רק ומטבעות.
 מטבעי מונח ״פיאפורט״, שנקרא המטבעות

מטבע יש הכפול. העובי בשיטת מטבע שפרושו

 למדליות הממשלתית החברה טעיתם.
 קרטון ״באריזת הסידרה את מוכרת ומטבעות

 על והשומרת לתצוגה גם המשמשת נאה
 לכל המתאים ומקורי נאה שי זהו המטבעות.

בכמה? ותקציב." הזדמנות

שמנות מטבעות של סידרה
שקל 360

 כפול. בעובי מטבע מנפיקים איסוף ולצורך רגיל,
רגיל. הכל כאן עד

 החברה למשל, המחיר. הוא רגיל שלא מה
 אלף 20 שבועיים לפני עד מכרה הממשלתית

 שבמחזור, מטבעות שש אחת כל הכוללת סדרות,
 ו־ז שקל חצי אג' 10 אג׳ 5 אגורה, 1 של בערכים

 טביעה וסימן מהרגיל, כפול בעובי כולן שקל,
 חשבון תעשו אם זעיר. מגן־דויד של מיוחד
 אבל, שקלים; 6.66 המטבעות ערך יהיה כמוני,

 הוא שהערך נאמר הכפול, העובי בגלל אולי
שקלים. 13.2 — לענייננו כפול:

 שקל, 360 המקורית הסדרה מחיר
 מערכן חמישים פי מחר. עד רק זה וגם

 אז אלך, 20 נמכרו כבר ואם הנקוב.
 צנוע לרווח ותגיעו מהר חשבון תעשו

 שקלים מיליון 6 של
 ביניהם, חדשניים. רעיונות כמה לי יש

 בלתי־שבירה מזכוכית שקל 100 של מטבעות
 מהערך מאה פי של עגול במחיר גולות, בצורת
 מנדטורי מיל של מטבע לחליפין, או הנקוב,
 במחיר הציפוי, מהרגיל, כפול בעובי זהב מצופה

ההנפקה. ביום לדולר צמודים שקל 1000 של

פרופסור
להומור

להומור. פרופסור כזה. שיש לכם מודיע אני
 השם בתל־אביב. לאחרונה ומסתובב וקיים חי יש,

 למדעי החוג ראש זיו, אבנר פרופסור המלא:
 ופרופסור תל־אביב של באוניברסיטה החינוך

 ערך בוסטון, של באוניברסיטה לפסיכולוגיה
 של ״פסיכולוגיה בנושא ספר וחיבר מחקרים
הומור״.

 שאפשר מתברר הביקור. כרטיס כאן עד
 חדש היה זה אקדמית. ברמה מהומור להתפרנס
 באמת וזו בשבילכם. גם מניח ואני בשבילי,

 את לפניכם מציג אני שבגללה המיידית הסיבה
הנ״ל. הפרופסור

 ביום השבוע, לעיקר. כרגיל ועכשיו
 ״הילטוך, במלון והחמישי, הרביעי
 הפרופסור בהנחיית סדנא תתקיים
 הכי החלק בניהול״. הומור ל״שילוב

 שקל, 6400 המחיר: הוא בעסק רציני
 גובה הבסך את השתתפות. כדמי

 מחבריו שאחד לניהול, הישראלי המרכז
 מי: אלא — הוא ידועים היותר

 האוצר. מנכ״ל סדן, עזרא הפרופסור
 בענייני חלש. הומור בעניני הוא אבל

המחיר. את ראו יותר. חזק כספים

שמז ריגר־פי
נחתו

בניו־יורק
 ריגר־פישמן. לקבוצת אוהדים סוגי שני יש

 יש הקבוצות לשתי לא. שעוד ואלה שניכוו אלה
 בעיקבות דאגה מלאי הם משותף: מכנה

 ואליעזר ריגר שיוסי והמשונים השונים הסיפורים
 ובשל ליצלן, רחמנא לחם, פת אלי הגיעו פישמן
ניו־יורק. עד הרחיקו הבושה

 את לא ניו־יורק. ברחובות אותם ראו ובכן,
 לא והם לחוד. אחד כל אלא ביחד, שניהם

 טובים במלונות גרים הם ליורדים. התחפשו
 חן יודעי טובים. חברים אצל מתארחים ואפילו
 מימד להכניס עכשיו מנסים שהם לי, אומרים

מצליחים. והם הניו־יורקי, ההון לשוק חדש
 הגדול הכישרון למוקדם. מאוחר נקדים לא
 אתם ואם — ואליעזר יוסי הצמד של ביותר
 — ״הדייגים״ או חברתם, כשם יורפאל, רוצים

 קצת הסתבכו בארץ אמון. של גשר בניית הוא
 שצעדו המקורבים וכל המפולת, מאז העניינים

 נאה חלק חודש מדי משלמים עדיין הגשר על
 אבל האוברדראפטים. על בה לכסות מהכנסתם

להימשך. חייבת ההצגה

 חברות *מיני בכל חלקים אומנם להם יש
 חברות מיני וכל בברוסה הנסחרות טכנולוגיות
 אבל ״מאגרי״, התואר הוא להם שהמשותף

להם. נגמר בארץ השוק בינתיים
 ומדובר — הגדולים מהכספים גדולים חלקים

 ויותר, שנה חצי לפני של שקלים מיליוני במאות
 נכסים מיני לכל עברו — אז אישית הרויחו שהם

 ואולמות, מישרדים ובניינים, מיבנים לא־נדים,
ג׳בלאות. כמה לי אומרים ואפילו מיגרשים

 להשקיע הצליחו גם שהם עכשיו מתברר
אותן. קנו פשוט הם אמריקאיות. חברות בכמה

 פעם שמעתם האמיתי. הסיפור מתחיל ועכשיו
טי בשם חברה על  ובכן שמעתם: לא תרווי

 תרו חברת של האם חברת היא הנ״ל החברה
 של שהמניות הוא, שחשוב מה הישראלית.

 האמריקאית" ב״בורסה נסחרות תרוויט
ניו־יורק). של מהבורסה בניו־יורק(להבדיל

 ״תרוויט״ של המניות נסחרו רב זמן
 כמאמר לפתע, ורבע. דולר עד בדולר
 פקדה האחרונים, בשבועיים השיר,

 אותם. והחיתה המניות את רודדרפאים
 מן שהגיעה שרודדתזזית מתברר
 רוח־חיים הפיחה התיכון המזרח

 את והעלתה ״תרוויט״ של במניות
 גם המניה. דולר וחצי ארבע עד מחירן
 הבלתי־מוגבלות האפשרויות בארץ

 כל של שיא שברה כזו אפשרות
הזמנים.
 לי: ואומר ידיד אליי מצלצל שעבר בשבוע

 השאירו וכבר ביו״יורק נחתו הם ״תשמע,
 תרוויט. של למניות קרה מה תסתכל עיקבות.

 בפחות בדולרים אחוז מאתיים עשו הם הסתכלתי.
ם. עיי בו ש כל מ ד זה ו י עו נ פ עו ל די הו ל ש י ע לו  גי

לכוויות. או לסרטן תרופה של
 כסף ואליעזר ליוסי שאין לכם שמספר מי אז
ניו־יורק. את מכיר לא פשוט בניו־יורק, למלון

ענלהלגהץ :
שכנה? של חנלצה

 פטנט שינוי לשם הפעם חדש, פטנט יש.
 מיתקן על דעתכם מה ויעיל. מקורי אנגלי

 בבית? ידכם על הנצרך מחיר־החשמל לאיתור
עושה? הוא מה טלקטריק. השם:

 קומקום, המכשיר, של התקע את תוקע אתה
 חשמלי מכשיר וכל מכונת״כביסה רדיו, מגהץ,

ק: של בשקע אחר  את .1 מס׳ פעולה הטלקטרי
 המיתקן, של סליחה, לא, המכשיר, של התקע

 שני. שלב סייימת שבקיר. לשקע מכניס אתה
 השקלים את למנות המיתקן מתחיל ועכשיו זהו.

 חברת של החשמל בסיוע המכשיר, שצורך
המחיר. ומייד חולצה, גיהצת החשמל.

הכביסה מחיר. יש — חולצה גיהצה השכנה

 החכרה של העוגה מחיר. יש — השכן של
 הזה הממזרי המיתקן מחיר. יש — שלך בתנור
 9999 עד אחד משקל חשמל צריכת מודד

שקלים.

 אם לאפס. אפשר מדידה כל אחרי בעיות. אין
 ואחר שלך החולצה את לגהץ אפשר השכנה, זו

 במונה. יופיע המחיר מיקרה בכל השכנה. של כך
 בכל השימוש עולה כמה לדעת תוכלו מעכשיו
 בחשמל. לחיסכון טוב בבית. חשמלי מכשיר
 הלירה של החליפין שער ואם דולר. 150 המחיר:

 בשבוע יותר תשלמו להתאושש, ימשיך הבריטית
הבא.
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