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״דרושים״?
מומחים לציידים מציאות

 אני שלאחרונה זה, שבועון של הקוראים אחד לי אמר השבוע זהו.
 מיני כל לקרוא צריך הוא זה ובמקום מעט וכותב הבורסה את מזניח

 מפולות. על מאשר המצאות על לקרוא טוב שיותר לו, עניתי המצאות...
 תקחו קרה. שזה לפני כתבתי כבר שעבר בשבוע בבורסה שקרה מה את
שעבר. השבוע של הגליוז את

 על לחזור רוצה אני זו ובהזדמנות ונחמות. בשורות לי אין יודע. אני
 הוא בבורסה. עשה מכספו גדול שחלק המנוח, הזקן רוטשילד של דבריו
בירידה. למכור בעליה, לקנות אמר:

 ואני אביו. ואינעל טועה בירידה. לקנות שצריך לכם שאומר מי כל
 יש לזה או, עולה. מניה מתי לשאול רשאים אתם אומר. שאני למה מתכוון

 של בבורסה היום נדיר דבר וזה יורדת, לא כשהיא — אלף תשובות. כמה
 כשהוא לא בעליה. כשהשוק עולה מניה עולה. כשהיא — בית תל־אביב.
 ולכסות החללים את לאסוף לאפשר כדי בהפסקות, מתמוטט

בבנק־ישראל. עצמם הבנקים של ובעיקר הלקוחות של אוברדראפטים

 להם? יעזור מי אך יעזרו, הבנקים חשובים. השבוע של הסיפורים כל
 של הפסיכולוגיה בינתיים דבר. אמר לא בנק־ישראל שהוא; אמר ארידור
 מניה כל כמעט של במרכיב חלק אותו בדיכאון. היא עובדת. לא הבורסה

 לא זה כל — כלכלי ערך ואפילו מכפיל אופטיקה, פסיכולוגיה, הקרוי
 לעלות. ויתחיל באמת יתייצב שהשוק עד לחופשת־הריון יצא יותר, עובד

קרה. לא עוד זה כל

 של חדשה הגדרה על לכם לספר חייב אני זה בהקשר
 של מפיו דווקא וזה הקיצור. לשם נכסית ערד, בעלת מניה
 זה טוב? ערד גייר זה ״מה בבנק: ניירות־ערך לענייני יועץ
ואני שלי הבנק של הנאמנות בקרנות ממנו הרבה שיש כזה,

 תורו כשיגיע משנה, זה מה יורד? הוא ואם עליו. ממליץ
בדיחה. לא וזו להגיע.״ לאן לו יהיה לעלות

 שאתם מקווה ואני יושבים, שאתם מה על לשבת תמשיכו בקיצור,
 בשביל רק — בשבילכם לא המון. הרבה. מציאות. שיש נכון טוב. יושבים
 באמת לעלות כשיתחיל הקודם. בסיבוב כבר שהפסידו מומחים, ציידים

תיכנסו. —
 של מעניינת רשימה הכין הבנקים אחד הנה יש. מציאות. שיש אמרתי

 לשערה להגיע כדי לעלות צריכה מניה שכל האחוזים מספר ולידן מניות
 כדי 1097ב־* לעלות שצריכה ג: אתא של הוא השיא שעברה. שנה בסוף

לציידים? טרף זה מה אז דצמבר. בסוף שערה לרמת להגיע
 460 ערובה מחסני ,401* תדיר אחוז, 623 לעלות צריכה ישפרו

.485* אמפא ,326* ארלזץ אחוז,

 לרמת להגיע כדי לעלות, צריכים אחוזים מאות לשלוש מאתיים בין
 ,0.5 והספקה ספנות הסנה, מירב, הבאות: המניות ,1982 דצמבר סוף

 פועלים־השקעות, טרומאסבסט, פרי־זה. כבלים, גולדפרוסט, מגור,
שלרינה. פדאויל, ירדן,

 התחלת של לרמה להגיע כדי לעלות צריכות אחוז למאתיים מאה בין
 דור, אזורים, ניקוב, ציון, המשמר, אריה, פי־בי, של המניות השנה

 קיסריה, מישנאל, מודול־בטון, מהדרין, לומיר, מטעי־הדר גב־ים,
קסטר דפרון, ברטון, אלקטרה, אטלנטיק,  מודול, ציון, כבלי יאה, ד

 דיסקונט־ פז, לישראל, חברה פוליגון, ערד, ים־המלח, זיקה, מן,
השקעות.
 של האינפלציה את כולל אינו זה עדיין לב: ושימו מה. אז הא? מעניין

.35כ־* שהיתה האחרונים, החודשים ארבעת

 ,טלסקופ פקקים ל^1ח
ת1ל!גלח ושטיפות

 המפורסם בכולבו העונה סוף מחירי
 יצאה לאחרונה בניו־יורק. שליימר, האמאכר

 הכולבו, קטלוג של מיוחדת מהדורה לאור
 נא המיוחדת. המכירה — ה״סייל" מהדורת
 ,57 רחוב היא הכתובת אחד־אחד: בתור, להסתדר

ניו־יורק. מנהטן, ,147 מספר

 לשימוש, וקל יעיל טלסקופי, חולץ־פקקים
 לארצות־ האוקיאנוס דרך מוטס בצרפת, מיוצר

 שתי בלתי־רגיל. כוח־חילוץ בעל הברית,
 מכיסך יחלוץ קאראט, 14 בזהב מצופה גירסות:

 החולץ הרגיל. המחיר דולר, 85 במקום דולר, 60
דולר. 75 במקום דולר, 50 יעלה הכסף מצופה

 — תיבה״קופסה של מערכת הוא להיט״תורן
 הרכים. למיכלים מתאים שם לי אין לעזאזל,
 זה האיכר, שאומר כמו העיקר, בתמונה. תסתכלו

 מה ובכן ״בפנוכו". שיש מה אלא הקנקן לא
 רכות תיבות־מיכל של מערכת על דעתכם

 והמגינות וסכו״ם שולחן כלי לאיחסון המשמשות
 וכל והכפיות המזלגות הכוסות, הצלחות, על

 הערב לארוחת לשימוש מוכנות אבק, מפני היתר
הרעיון? על אומרים אתם מה נו, — הקרובה

 לכם אומרים היו אם אומרים הייתם מה
 סדין+שמיכה מיטה+מיזרון, המציא שמישהו

 צלחת? על אבק מפני להגן כדי זה וכל וריץ׳־ו־ץ׳
 יש זה, רק ולא שהמציאו. מה בדיוק זה זהו,

 במיטות, כמו לא שונות. וצורות שונים גדלים
 יכול שלנו במיקרה וזוג. יחיד מיטת יש שם

 שם למציע מובטח (פרס המיכל־קופסה־תיבה
 תיבה או אחת, בבת צלחות ארבע להכיל מתאים)
 אחרת תיבה או כוסות, 12 על להגן שיכולה
 תיבה בקיצור ואשה, איש 12ל־ סכו״ם המכילה

מטרונת. אולי או מטרה, לכל תיבונת אולי או

 המחיר הפעם למחיר. ועכשיו
 נפרד. מחיר יש תיבונת לכל אך בהנחה׳
 אתכם להלאות לא כדי אולי למשל:
 שמונה בין נע שהמחיר בקצרה, נאמר
של הנחה אחרי זה וכל דולר. 11ל־ דולר

 בקרוב, שנובע מי הרגיל. מהמחיר 30״/״
 בשבילו/ה אחת מערכות,. שתי יקנה

מובטח. התשלום בשבילי. והשניה
 משוגע להיות צריך העונה: הפתעת ועכשיו,

 אותו לייצר כדי ומטורף אותו להמציא כדי
 זאת, ובכל למכירה. אותו שמציע מי ומטומטם

 בכולבו דולר, 14 תמורת ונמכר קיים הוא
 לא ניחושים. 218ל־ אפשרות לכם יש המפורסם.
 דמוי״עור מעור נרתיק על דעתכם מה ניחשתם.
לחם פורסים עליו הקרש לאיחסון... המשמש

 יש — משהו ועוד זה? על חשבתם ירקות. ושאר
 לכיסוי המשמש רכה, מכותנה עשוי דגם גם

 מפה שמים הכותנה על עץ. עשויים שולחנות
 זה וכל מתחרה. שולחן מפת עוד ועליה מניילון

 לרגלי שריטות. מפני השולחן על לשמור כדי
 מפני עליהן שיגן הפטנט הומצא טרם השולחן

 חשמל חוטי על דעתכם מה הסועדים. רגלי
כמובן. כותנה של בעטיפה נמוך? בזרם גלויים

 לידידים, להביא שאפשר חכם משהו עוד והנה
 אתכם שהזמינו נניח חברים. ולסתם למכרים

 לארוחת־ערב? מביאים מה נניח. לארוחת־ערב.
 יודעת. בבלי הגברת אפילו זה יין, של בקבוק

 להביא כדאי יודעת. לא שהיא משהו יש אבל
 הבקבוק. צוואר לגודל עצמו המתאים פקק־פטנט

 הוא גודל לכל עצמו ומתאים המתפוקק הפקק
 הוא אותו וכשמסובבים זהב בצנע כתר בעל

דולר. 10 המחיר: הבקבוק. לצוואר עצמו מתאים

ה ני ט חי ט ס א
 אתם לא: אני באסטרולוגיה? מבינים אתם

 מי אבל... אבל, לא. אני באסטרולוגיה? מאמינים
 על שלו מהחברים ״טיפים" לקבל רגיל שהיה

 דומה בדרך להמשיך יכול לקנות, שכדאי המניות
 לאור יוצאת חודשיים בכל הנה, משעשעת. ויותר

 באסטרולוגיה העוסקת הדלי, עידן בשם חוברת
 שמאמין, מי אז בורסה. בענייני גם ותתפלאו, —

 של השנייה למחצית בורסה מדריך שם ימצא
 מומלצות, מניות גם יש יקרה. שיקרה, מה .1983

 המניות כמו בדיוק הרבה, שווה לא אבל רע, לא
המומלצות.

 ההסברים כל את לקרוא חייבים לא אתם
 הוא, העיקרון הכוכבים. מערכת על המסובכים

 מזלה. נקבע ולפיו לידה תאריך יש מניה שלכל
 באיצטגנינים להתייעץ צריך למנפיקים: עצה
ההנפקה. לפני

 נבוד רמה
מאשתו? שביוא

 מלונדון שלי מכר חזר שעבר הראשון ביום
 אברום טס הראשונה במחלקה אל־על. במטוס
 המייעצת המועצה יושב־ראש חבר־כנסת, שפירא,

 עסקים איש הקואליציה, יו״ר בנק־ישראל, של
 במחלקה טס הוא חביב. יהודי וסתם עתיר־נכסים

הראשונה.

 באותו היתה היא רעייתו. מלונדון חזרה איתו
 ולא עסקים לא במחלקת־תיירים. אבל מטוס,

למה? תשאלו במחלקת־תיירים. סתם ראשונה.

 להיכנס המץ:
לצאת 1א

 השבוע, שמעתי זו את השבוע. של החוכמה
 המדינה יפה. עימכם. אותה לחלוק מוכן אני ולכן
 זה לא, אם נס: זה מצליח, אם קפה: כמו היא שלנו
 צריך מה לשאול, רק לכם חסר עכשיו בוץ.

להצליח.

 נעשים עיתוני־הערב, בעיקר העיתונים,
 מה הפעם השישי. בימי ובעיקר ליום מיום כבדים

 אלא התוכן, ולא המשקל לא הוא, שמעניין
 ה״דרושים*. למדורי לב תשימו המודעות.

 שאלתי קרה? מה ובשטח. במיספר גדלו פיתאום
 הרבה כל־כך צריך פיתאום בעניינים. שמבין אחד

 לב תשימו עכשיו בדיוק. לא בעלי־מיקצוע?
להסבר.

 מיקצוע אנשי בריחת יש אומר, הוא כל, קודם
 וכמובן טכנאים נהגים, שרברבים, כולל מהארץ,

 לאן מיני. כל ועוד מהנדסים אנשי־מחשבים,
 הרבה? ולאוסטרליה. לדרום־אפריקה בורחים?

 סיבה. עוד יש הרבה? כל־כך חסרים זה ובגלל כן!
 העבודה ממעגל יצאו בלבנון המילחמה בעיקבות

 משרתים אחרים רבים אלפים איש. 3000כ״
 יחד אלה כל את קחו ארוכות. תקופות במילואים

 בבעלי־מיקצוע. המחסור לסיבת התשובה והנה
 למה תבין שלי, החכם השכן שאומר כמו מכאן,

 לא ״דרושים". מודעות הרבה כל־כך יש
 הוא בבעלי־מיקצוע המחסור פורחת, שהכלכלה

שפורח.

סויה
לכלבים

 יחסי־ציבור. איש להדליף שטרח חדיש, משהו
 צמחוניים? כלבים על שמעתם מעניין. מה, אבל
 מיוחד בשר היא האחרונה ההמצאה אז לא.

 מסויה. דיוק, ליתר בשר. מכאילו העשוי לכלבים
 פתיתים, עושים שמקמח־סויה לי הסביר הוא

 גבוהה תכולה שבו לכלבים מזון עושים ומאלה
 מוכרים זה את לכלבים. טוב זה ולכן חלבון של

 קופסות־שימורים גם יש ק״ג. 10 של בשקיות
 ובשר מסויה בשר של תערובת המכילות לכלבים,

כפיר. מחלבות בעלי מייצרים זה כל ואת רגיל.

ריבתרום
 לארץ המיובאות הריבות מחירי למה שאלתי

 לא היא החוכמה בחו״ל. מאשר כפולים הם
 האדם את לשאול לדעת צריך אלא בשאלה,

מבעלי אחד תשובה: וקיבלתי שאלתי. הנכוו״

פת שר
מתוקה תמיכה

 החוג מראשי הוא ריבות, גם המייצר גדול מפעל
 מקומי סניף הנהלת וחבר הליברלים של הרעיוני

 עם עיסקה עשה הוא תל־אביב. בקירבת עיר של
ריבות. תמורת פוליטית תמיכה — פת גירעון
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