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תדמור מאיר מאת

 סרה לא מה
משלההמ בישיבת

 ביותר החשוב הדבר לב. לשים חייבים אתם
 הראשון, ביום האחרונה הממשלה בישיבת שקרה

 המתינו מעמיתי כמה אבל שם, הייתי לא ואני
 ביותר החשוב העניין את שהאירו והם במיסדרון

 שר־האוצר של מהערתו חוץ דבר. קרה לא שקרה:
 מפורטת, כלכלית תוכנית מלהביא נמנע שהוא

 הכלכליים הצעדים של מדוייק פרוט תרצו אם או
 הנימוק: הוא מעניין יותר עוד מציע. שמישרדו

 אומר ואני ב״צעדים". שיחבלו מיידיות הדלפות
צודק. שהוא אישית, מידיעה לכם

 חלק זהו ברור, שאיננו חשוב משהו עוד יש
 מה״מיסגרת״, ממה? מקצצים מערפל־הקרב,

 מסעיף שמעבירים או המאושר, מהתקציב כלומר
 מהתביעות מקצצים המישרדים. בין לסעיף

 היא ההנחה החי״. ב״בשר מקצצים או הנוספות
 ברור, שעוד מה השניים. של צרוף יהיה שזה

 יהפוך נוספים מיסים להטיל שה״אי־אפשר״
 שר־האוצר, על החביב המס כולל מאוד, לאפשרי

 לקופת עובר שכולו ושב) (עובר עו״ש על המס
 לשוב, שצריך מה כי ממנו. שב ולא האוצר

 עדיין אני יקוצצו. הסובסידיות וגם השרותים
 יקיר הד״ר כאשר בבורסה, המפולת לפני זוכר,

 היום, ועדיין אז, שר־האוצר של יועצו פלסנר,
 בעל של בנו מדוע לשאול צריכים שאנחנו אמר

 ולא חינם חובה חינוך מחוק להנות צריך היכולת
 שיגעון שזה אמרו תיכון, חינוך עבור לשלם
 — נורמלית תהיה היא עכשיו כזו. שאלה להציג

היה מי חינם. תיכון חינוך יהיה לא התשובה.
ארידור שר

שב ולא עובר

 המבוזבזים המיליארדים
החשמל חברת שד

 עומדת שחברת־הוזשמל הסכום וזהו דולר. אלא שקל, לא — מיליארד 1.5 של בסכום הוא המדובר
לבזבזו.

 בתחנת־הכוח פחם על־ידי שיופעלו יחידות־כוח שתי להקמת אבן־הפינה תונח השבוע בסוף
 והצפון חיפה מחוז של בכירים מהנדסים קבוצת בין החברה, בתוך מאבק־איתנים לכך קדם באשקלון.

הדרומית. העיר של בחופה לאוניות־הפחם הממתינים חברת־החשמל, של הדרום מחוז ואנשי
 היחידות שתי הוספו אילו נחסך שהיה הזה, הגדול הסכום יבוזבז המהנדסים, של מסמך על־פי

ובחיפה. בחדרה הקיימות לתחנות־הכוח
 בתוכנית לפגוע ועלולה ממוקדי־הצריכה, רחוקה מיותרת, הדרומית שהתחנה טוענים המהנדסים

.2000 שנת לקראת באיזור גרעינית תחנת״כוח להקמת
 לטווח תיכנון לגבי בחברה ההחלטות קבלת דרך את יבדקו לחברה מחוץ שמומחים מציעים, הם
באשקלון. הענקי הבזבוז את כנראה, למנוע, יצליחו לא הם אך ארוך.

 בנק־ישואל
 מקרם

חאוצו את
 מתכוון לא ואני ומהר. הרבה קונים שזול מה

 מתכוון אני מכוניות. אפילו או ירקות, לבגדים,
 להחזיר כדי מהר, עכשיו קונים שאותם לדולרים

ישראל. בנק חשבון על לאט,
 השבוע, עוד אולי לעשות, מתכוון שהאוצר מה
 ישראל, בנק נגיד מגדלבאום, משה הד״ר התחיל

 עושה הוא יתרון לו יש שבועות. כמה לפני כבר
 מטבע על המפקח של בחוזר פעם בשקט. זה את

 עתידיות בעיסקות לסחור עלינו האוסר חוץ,
 בחוזר בשקט, ועכשיו, (סחורות) בקומודיטי׳ס

 דולריות הלוואות לקבל עלינו האוסר אחר,
בנקאית. בערבות בחו״ל

 שנהגו גדולים לעסקים בעיקר נוגע שזה נכון
 מהלוואות ולהנות בחו״ל בבנקים ללוות כה עד

 הסיפור עכשיו ארוכים. לטווחים יחסית זולות
 נמצאים זולים דולרים מיליוני מאות נגמר.

 חלקם בדולרים, ארוך לטווח האשראי ב״צנרת״
 של החגיגה נגמרה ללווים. להגיע כבר יזכו לא

 העסקים כל גדולים. לעסקים זולים דולרים
 דולרי אשראי .למשוך״ לאחרונה עד שהצליחו

 שירצד! מי לחופשה. לצאת יכולים זול,
אס ישראל, בנר! במחירי יקנה דולרים

מנדלבאום נגיד
הבנק אחרי האוצר

 הבת, על חזק עכשיו ישבו הם בכלל.
לאט. סוגרים הס השיבר את

 זה חוץ? במטבע הליברליזציה את זוכר מישהו
 הבטיח המנוח ארליך כששימחה ז977ב־ התחיל

 אנחנו שווייץ. של למתחרה תהפוך שישראל
 המאוחר לכל הבא, בשבוע המסלול, על עדיין
נוטשים. אנחנו

מיותר חינם חינוך

 רווחה. תשלומי על מס הטלת דעתו על מעלה
 והתוצאה — לחופשה יצאה שהדעת מתברר
קיצבאות. על מיסים
 לא לעיריות הבחירות גם נגמרה. החגיגה זהו,
 לנו לעזור יכול שעוד היחידי הדבר יעזרו.

 הפוליטי. בתחום אירוע הוא לחגוג, להמשיך
 עד חזק. יושבים שר־האוצר כולל כולם, בינתיים

 — לו מעבר אפילו אולי השבוע, סוף
 להנות עדיין נוכל הקרובה, השבת אחרי

 יתייקרו אחר־כן* יחסית. זולים מדולרים
 המט״ח על היטל לכולם. לא הדולרים,

 הנה הרעיונות. אחד הוא יעודו, לפי
 שיגדל. נסיעות מם הידועה: הדוגמה

 והמיסים ההיטלים — צמיחה תהיה
יצמחו.

לצחצח
נעליים

בלי
להתםפר

 המפורסם מהכולבו משמחות חדשות ושוב
 אחד דבר יש הכל, כבר לכם יש אם בניו־יורק.

 לשימוש חשמלי נעליים מצחצח לכם: אין שבטח
 ובהירה, כהה מיברשות, בשתי המצוייר ביתי,

 יוצא משהו אמיתי. מצמר־כבשים המיוצרות
למה. גם תבינו ותיכף מהכלל

 ומסתובבות נעות המיברשות כל קודם
 מאמץ ללא בדקה, סיבובים 1500 של במהירות

 טלסקופית הפעלה ידית יש למיתקן כמעט.
 לשלוף שנוכל כדי זה וכל מתקפלת, גם שהיא
 מהצורך ולהימנע המיברשות את ולהפעיל אותה

 סנטימטר, 75 אורכה הנשלפת הידית להתכופף.
 מצוי הידית בראש והגבהים. הדעות לכל נוחה

 הידית שחור; גם אפשר אדום, הפעלה כפתור
איזון. כמוט גם משמשת

 כפי נעליך יבריקו שניות כמה תוך והעיקר,
 נעלי־התעמלות כולל לא מעולם. הבריקו שלא

 עם ובסיס נשיאה ידיות למיתקן פלסטיק. וסנדלי
 התקע יתר. ליציבות בגומי מצופות רגליות ארבע

 שני יש עובד. וזה הכפתור, על לחיצה בשקע,
בנעל לחיצה הפעלה. ידית בלי השני דגמים.

הבורסה

התסריטים
 את שיעלו

 הבורסה
לגובה

 לאן יותר שאין שחשב מי גדול. דבר זה בורסה
 שיאי נרשמים יום בכל אותי. כולל זה טעה. לרדת
 החדישה המתמטיקה פי על ואם חדשים, ירידה
 אלפי ולרדת אחוז מאה רק לעלות היה אפשר

 המצב בינתיים ההוכחה. היא הבורסה אחוזים,
 אחוזים ואלפי מאות שעלו המניות כל הפוך.

 כדי אבל, .1983ב־ אחוזים עשרות יורדות 1982ב־
 אלפי לטפס שוב יצטרכו לשיאן ולעלות לחזור

 הפוטנציאל אבל, בקרוב. יהיה לא — זה אחוזים.
 בחובו שטומן פוטנציאל, למונח לב תשימו קיים.

עצום. פוטנציאל
 למה סצנאריו, תרצו אם או תסריטים, שני יש

 החדשים. הכלכליים הצעדים בעקבות שיקרה
 או שחלפה, שמכיוון אומר, הראשון התסריט

 שגרמה שהיא אי־הוודאות, תקופת הסתיימה,
 הם איפה יודעים כולם ועכשיו בבורסה, לשפל

 והכל הבורסה, על ההסתערות תתחיל עומדים,
 הסחורה את שהחזיקו אלה הרבה. ויעלה יעלה,

 חדות, שערים עליות שקרוי מה תוך לאט ישחררו
 מילה וזו שסבור, מי כמובן. מעלה כלפי

 שכד העניין, להגדרת רעה לא לגמרי
 בנקאיות ימכור עכשיו. יכנס יקרה,

 יש ממש. של מניות ויקנה וצמודים
 אבל שערים, עליות שיהיו שאומר שני, תסריט

 לא מחדל, חזרו עדיין כולם שלא המשקיעים,
 ואליעזר ריגר יוסי מיודעינו שני והראיה: יכנסו.
 בסוף רק חוזר הראשון בחו״ל. נמצאים פישמן

 מיוחד. משהו יקרה לא אז עד כך, זה אם השבוע.
 הסתערות לא אבל שערים עליות יהיו אמרנו, אז

 הרבה.מעורב״, עם נורמלי, להיות יחזור והשוק
פחות.מ״. מעט.ק״

 התסריטים שני של המשותף המכנה
 במניות. להשקיע כדאי שעכשיו הוא,

 לקנות יתחיל פנוי כסף לו שיש מי
 רשימה הנה כאלה. הרבה ויש מציאות

 הראויות מעניינות, מניות של חלקית
 ענייני. מאוד עניין מטעמי להתעניינות

 לא זה ממליץ. לא שאני בחשבון להביא ונא
 לי פשוט, משתתף. לא ואני שלי אבא של העסק

 שהכי מה את מעדיף הייתי לי היה אם גם כסף. אין
 סיכון" .לקחת שמוכן מי דולרים. — בטוח

 כל, כאשר להשקיע לפחות אחת ופעם מחושב
ישקיע. קיץ, לחופשת יצאו כמעט הסיכונים

 תעשיות, בלל ,10 כלל התפריט: הנה
 ,1 לישראל החברה השקעות, דיסקונט

 כלל המלח, ים עלית, פלדה, פקר פולגת,
 אלביט, ,2.5 אלקו אלרון, אלקטרוניקה,

 מהדרין, הדרים, נכסי ,5 אורדן אלומית,
 דלק, אזורים, ,1 אפריקה הישוב, הכשרת

 ספקטרו־ ,תעשיות גל ארית, עיט, אגן,
 כולן לא כאן. עד שלדינה. דלתא, ניקס,

 פוטנציאל. להן יש ארוך לטווח אבל מציאות.
למעלה. ראה

 והעסק המיתקן ראש על והמאובקת המלוכלכת
 90ו־ הפעלה ידית עם דולר 100 והמחיר: עובד.
 קילוגרם. כשישה המישקל הידית. בלי דולר

 קטן. טרנספורמטור צריך וולט. 110ב־ מיוצר
כסף. הרבה עולה גדול

גגונע גלשן - גיליון שווה כיף
 מנוע בעל הגלשן סילוני. מים גלשן גם לשלם, שיכול למי מוכר, ניריורק של המפורסם הכולבו

 ליברות. 150 של בדחף סילוני שובל יוצר מקוררבמים, סוס, כוחות 15 בקטנועים, כמו פעימות שתי
 מים פני על לנוע יכול מסוכן. מדחף אין קמ״ש. 50 של למהיתת מגיע במנועים. למבינים כאן עד

 מחומר בספוג מצופה טביעת המונעת מפיברגלאס מיסגרת סנטימטרים. 30 על עולה אינו שעומקם
 לגלישה וטוב יציב הגלשן חשוב. וזה בהסבר מופיע זה כל לב, שימו גבוהה. בצפיפות אורתאן הקרוי

 הכובד והעברת הגוף תנועות באמצעות נעשה הניהוג ואוקיאגוסים. ימים נתלית נהרות אגמית במי
, , , , הגוף. לייצוב בידית אחיזה מעולה. תימרון כושר לצד. מצד

לארבע מספיק ליטר 10 של במיכל הדלק אוטומטית. חדל המנוע למים נופלים אם
 הכיף בדבר. דולר 2450 המחיר קילוגרם. 60 המישקל סנטימטר. 75 והרוחב מטר 2.70 האורך שעות.

טס. וגם שט גם הוא וטיס. שיט כלי כל כמו במס, חייב אינו בלבד. למיליונרים מיליון. שווה




