
תדמור מאיר מאת

 לחדשנת: מבט
השבדות איפה

 באמצעי־ שטיפלנו האחרונה בפעם טלוויזיה.
 של התור הגיע היום הרדיו. היה זה — התקשורת
 הרביעי ביום שבוע, לפני בדיוק הטלוויזיה.

 באסיפה העתונות שולחן ליד יושב אני שעבר,
 במלון התעשיינים, התאחדות של הכללית
 לאכול. גמרנו צהריים, שעת בתל־אביב. הילטון
פת. גדעון שר־התעשיה־והמסחר, האורח: הנואם
 כי להזכיר רק שכחתי התפאורה. כאן עד

 כך אחר מהטלוויזיה. בירמן עוזי יושב משמאלי
האירוע. את לכסות בא שהוא התברר

 גם לדרכו. איש הלכנו פת של הנאום אחרי
 הקריין: קורא הערב אותו של במבט בירמן. עוזי

 שר״האוצר, של מדיניותו על תגר קורא פת ״השר
 השקל.״״ של ריאלי פיחות ומציע ארידור, יורם

 ששמע מה שמעתי ולא שם הייתי נדהמתי.
קורה. משמאל. עמיתי

 העיתונים כל את קראתי ביטחון ליתר
 מעל חוץ דומה, דבר מצאתי לא למחרת.

 שני שדרכי טען, פרשנות שבמאמר המישמר,
 של פרשנות לעשות? אפשר מה נפרדו. השרים

אופוזיציה.

 שתי רק יש מסקרן. להיות התחיל העניין
 רופא אל כי כוחי עוד כל רץ שאני או אפשרויות:

 עף מבט, עורך קרפין, שמיכאל או פרטי, אוזניים
מהטלוויזיה.

 נאום של כתב־היד את לקבל ביקשתי
 ידיו. במו כתב הוא אותו פת, השר

בט שהקריין מה חיפשתי קיבלתי.
 בישל קרפין שמיכאל מה אמר, לוויזיה

 על פעמיים עברתי מצאתי. ולא —
 מצוץ ב״מבט״ שהיה מה כתב־היד.
 מקדימים ממתי מזה: יותר מהאצבע.

שהוא אומרים קודם לידיעה? פרשנות

 מה, על אומרים כך אחר תגר, קורא
 עוזי היה. לא שהדבר מתברר ולבסוף
 לא הוא החומר. את שמסר אומר בירמן
■ שעושה מה על אחראי  מערכת

החדשות.

קרפין עורך
הפרשנות

פת שר
העובדות

 בטלוויזיה, הכלכלי הדסק ראש פלטנר, חיים
 כאן עד העורך. לא הוא אבל בסדר, לא שזה אומר

העובדות.
 התעשיה מישרד דובר את שאלתי

לעשות. מתכונן הוא מה רבוי, והמיסחהמנחם
 בנוסח תיקון לדרוש — לעשות יכולנו ״מה

אחות?״ לנו שאין תגר? קרא שלא
 סר אונית-ריגול הראו שבטלוויזיה נזכרתי

 רעיון איזה מעלה וזה מה? אז היתה. שלא ביטית
 להתחיל צריך החדשות את שעורך מי רגיל. לא

 מעם משכורת מקבל שהוא למחשבה, להתרגל
 כדי פשוט, אלא, תגר, לקרוא כדי לא — ישראל
 קושי לו יש ואם היה. מה ולעניץ בקיצור לדווח

 צלם עוזר של פנויה מישרה יש זה, מסוג בדיווחים
 צריך לא עברית אפילו שם בערבית. בטלוויזיה

המצלמה. את בזריזות סוחבים אם די לדעת.

סינון
מחושב

נמסוסע■
 - זה אולי מעניינת, להיות הפסיקה הבורסה

 לג התשובה מן חלק הוא — העניין חוסר
 בתח נמצאים אנחנו שוב נכון, שם. שמתרחש

 מז חוץ מהעניין. חלק זה אבל, הפסיכולוגיה,
 י הברוקרים, מטובי אחד עם ארוכה שיחה אחרי

 השיג לשם והפעם, בשבילכם. חדשות לי
טובות.

 הבורס מחכמי אחד לי אומר לב״, ״תשים
 נמשנ — מאי אמצע מאז קרה בעצם ״מה

 ז הוא הדגש קטנים". במחזורים שערים עליית
 היו החודש החודש? קרה ״ומה נמשכת.

 קרנוו של חדשים כספים הגיעו התרחבות,
 בעיקס בעיקר אליהם, שהגיעו הנאמנות,

שלהם.״ מבצעי־המכירות

 הבשור איפה ושואל להאזין, ממשיך אני
 שצר הוא ״המסר אומר. הוא נגיע״, ״תכף

 ז זמן לוקח קיים, עדיין משבר־האמון להמתין,
 1 אין לב, ״שים הלאה? מה עכשיו טוב, שיפוג".

 המד אחרי מפגר עדיין הדולר אלטרנטיבות.
 מ אז — הפיגור את מעט ידביק ואפילו

 עזיו אין אך מעט, הפסידה השיקלית המערכת
מחו בשקלים, עדיין הכסף רוב מאסיבית.

הבורסה
 מ עלה השוק זאת שבכל תשכח ואל להזדמנות.

 טו שאני מה ״בקיצור, .20ב־,*׳ החודש התחלת
 0 הרבה יש בהערכות. נמצא שהשוק הוא,

 1 אז מתאימה.״ אווירה זו שחסר מה בפריפריה,
 ״עכע אומר. הוא מגיע״, אני ״הנה הבשורה? עם

 ההכנו גדולה, הזרמה תהיה החודש, בסוף אנחנו
 שהחוו העצמאים, של ביחוד גדלה, הפנויה
 העו בקיצור של״ג. מילווה לשלם יפסיקו

 ל צפויים תגדל. להיכנס הנכונות מתרחב,
 א׳ ״גם טובים? חודשים עם מה טובים.״ שבועות
אומר. הוא יבואו",

 וט מס־מחזור יטילו מחר אם אבל תודה;
 1 יקרה אז גם מה, יודע אני ומס בריאות

 אי־ודאו של לתקופה שוב ניכנס ״אז שאמרת?
 תיע חזק, מספיק יהיה לא השוק ואם

ההתאוששות.״

 עבע להיכנס שרוצה מי חוזר: אני
 בעלו הכבדות למניות ייכנס לשוק,

 סיג שרוצה מי גבוהה. סחירות
 לאו המקרקעין, למניות יכנס מחושב
להיכנס. שכדאי

 בעיתון ידיעה חבר לי הראה השבוע
 הע שחברת שלמרות כתוב היה בידיעה

 הריבעוו בשני הפסידה פולקסוואגן הגרמנית
 ? בבורסה הניסחרות החברה מניות האחרונים,
 לעלו הזמן כל המשיכו בגרמניה פרנקפורט

 תופ זו אצלנו בגרמניה, נס אולי שזה לו אמרתי
 ש לעלית רווח או הפסד בין קשר כל רגילה.
 בהוה מיקרית היא השער ירידת או המניה
במיוחד. צויין העניין שבגרמניה עובדה

 ל לקח מעניין. משהו עוד שם היה אבל
 טובים חודשים כמה הגרמני העיתון במערכת

יומיים. לוקח היה זה אצלנו למה. שגילו

 שחב מתברר, טובה: סיבה היתה גם שם
 ? מניות לאט־לאט רכשה מכווית ממשלתית

 7 מחזיקה היא והיום בבורסה, פולקסוואגן
 תרו החברה. ממניות ל־^סז 8* בין הערכה

 מרצד של במניות חברה אותה עשתה דומה
ההבד זה במועצת־המנהלים. יושב שלה ונציג

 קוו היו כווית, עם יחסים היו אילו ואולי,
 וו והספקה, וספנות ישפרו כמו מניות בשקט
 יה שהיה במועצת־המנהלים, נציג ממנים

פישו ואליעזר ריגר יוסי מיודעינו של בחברתם
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פת של הנאום
היד כתב

 הספרדים
בסיבוב מחכים

ותתפלאו, המשותף. לשוק ספרד תצטרף שנים שלוש או שנתיים בעוד
 גם היא לשוק, מצטרפת זו שמדינה מרגע כי מאיתנו. אחד לכל חשוב זה

 תהיה ספרד כאלה. יתרונות אין לנו בשוק. כחברה מיתרונות נהנית
השוק. למדינות חקלאית תוצרת הספקת על שלנו הגדולה המתחרה
 אנחנו האירוניה, למרבה שלנו. אחרי מפגרת שלה החקלאות נכון,
 ציוד מישראל, חקלאות מומחי במהירות. הפער את להקטין דואגים
 שונים גידולים ואריזה, שיווק שיטות השקייה, שיטות מתוחכם, חקלאי

 לספרד, זורם — אליו שהגיעו עד עברו ששנים חקלאי ידע וחדשים,
 כדי ובמישרד־החקלאות באוצר משכורת מקבל מישהו כלום. של במחיר
משהו. שיעשה לעניין. לדאוג

מזדעה
ד ל־י ע

 אינטרנשיונל־שירותי קונסורטיום של המנב״ל בינקין, דני
 שלוו. נייריהמיכתביס בכותרת כתוב וכך הגדול העולם עם תיקשורת

 טודיי ביזנס בשם ירחון של צילומים אליו וצרף מיכתב לי שלח
 •שלו החברה על שהכתבה להוכיח כרי זה כל עותקים. אלף 66 שתפוצתו

ב להראות ״המעוניינת איי־בי־אם של למודעות סמוכה זה בירחון
 לא אני קונסורטיום־ של התיקשורת לרשת להתחבר יכולים מוצריה

 עסקים לעשות אפשר אם אבל ממוחשב. בטלקס ולא במחשבים מבין
 התמונה את הבאה בפעם מצרף אני מישהו, של למודעות סמוך בלהיות

גדול. בנק איזה של מודעה ליד שלי
טודיי. ביזנס הונג־קונג הוא: המלא בשמו אגב,,הירחון

ב




