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 התחיל זה, שבוע של ראשון יום היום, ם ך
 אומנם שערים, עליות בבורסה. ימיו ברגל

 הוא העיקר אבל האחרון, החמישי ביום כמו לא
 מדי גדולה היתה לא הרווחים מימוש שתנועת

 של הקליסה יותר, עוד שחשוב מה ואולי,
 או בשערים שינוי ללא — יפה ודתה ההיצעים

שער. בעליית אפילו
 סוף־סוף שהגיעה הזהירה לאופטימיות לה יש
 מה על התל־אביבית הבורסה של לחנית

 אץ בזהירות, שיסודו דבר כל כמו אן־ שתסמוך.
 המתרחש את המלווים בחששות ראש להקל טעם

בבורסה.
 הכל: שואלים שאותה השאלה מקור מכאן

 ירידות שסופו טכני סיבוב עוד או מעמד, יחזיק
 להיות מדי מוקדם — בטוח אחד דבר שערים?

 במתכונת הפעילות תימשך השבוע גם אם בטוח.
 תהיה הפעילות אם אבל סיכוי. אין שעבר, השבוע
 לכאן או לכאן קיצוניות תנודות בלי יותר, מתונה

סיכוי. יש —
 אכן אם שיקבע אחד גורם יש אקשן. יהיה

 אם — בבורסה חדשה תקופה של תחילתה זו
 נכון הבורסה. אל לנהור יתחיל המפורסם העדר

 הבנקים מסניפי המגיעות הפקודות מיספר להיום,
 לא עריץ הציבור יחסית: קטן עדיין הבורסה אל

כפנים.
 ממצב עכשיו עובר שהוא מעידים סימנים אבל
 פק״ם בפת׳ם, הצבור הכסף לשני. אחד צבירה
 עדיין קיים לזינוק. האות בהישמע מוכן ותפ״ס

 השנה במהלך שהתגבש פסיכולוגי, מיכשול
 במניות ינואר של במפולת החל הקודמת,

 והאכזבות הבנקאיות מפולת דרך החופשיות
היום. עד הבורסה לנטישת שגרמו

 יום של מהחברה אחד שאומר כמו העיקר,
 אתה מה יהיה? לא או בבורסה, אקשן יהיה שישי,
 אה? לחכות, או להיכנס ולענין, ישר אומר,

 התקנים כל דוגרי. להשיב יכול לא אני מצטער,
 כל את עברתי לא עוד ואני תפוסים נביאים של

 כמה מה, אבל ההתמחות. תקופת כלומר הסטאז',
יועילו. אולי עצות

 מבית טובה מניה שקנה מי ניוטראל. על
 שהגיע לחשוב צריך ,50* איזה עליה ועשה טוב,
 ביד 50* שטובים הכלל פי על וזה לצאת. הזמן

 מניה שמחזיק מי הבנק. של בכרטיס 25* מאשר
 הרוויח לא כאילו ,20* והרוויח ינואר מראשית

דבר.
׳ השבוע סוף ועד מאז המדד עלה הערכה, פי על

 1* ועוד היטל 2* לזה תוסיפו ,17ב־* שעבר
.20* לכם והרי עמלות
ניוטראל. על עבד הכסף כלום, הרווחתם לא
 היה בבורסה ששוויין כבדות, מניות שקנה מי

 סיכון לקחת לו כדאי הנכסי, מערכן מחצית
לא אפילו ארוך. לטווח השקעה בהן ולראות

 לו יש יקרה, זה כאשר השבוע, השוק יתאושש
 המדד את תשאיר שתמיד ביד, טובה השקעה
 בלי כרגיל, אך סיכון, יש כן, מאחור. והדולר

יחד. כלל בדרך באים ואלה סיכוי אין סיכון
 כאשר ונגמר; הולך הבנקים מניות של הסיפור

 לא ,13־*14ל־* תגיע אלה של השנתית התשואה
 אחרים. אפיקי־השקעה על עדיפות להן תהיה

 לנו שהיתה בהזדמנות להיזכר נוכל מכסימום
 אז, אבל ,24* של שנתית תשואה עם אותן לקנות

 והיום אותם רצינו לא פסיכולוגיים, מטעמים
ענייניות. מסיבות אותן רוצים לא אנחנו

 אתכם, לעודד כדי עוכר־ישראל. עוד
עשו הגרמני והמרק הדולר בדיאגרמה. תסתכלו

 לאג׳׳ח שהפכו הבנקאיות מהמדד. יותר
 מצויות ובאמצע ,50* כמעט עשו ממשלתיות

 חלקה יותר הריצפה שם — החופשיות המניות
חלקה. הכי ואולי

 תמיד יש שלו בכך הוא הדולר של היתרון
הדין והוא משהו, פלוס המדד בטוחה, ריצפה

 הסיכוי —היפני ביין גם ואולי הגרמני במרק
 את נותנות החוב איגרות אפסי. הסיכון קטן,

 הבנקאיות, פחות. ועל־פי־רוב מכסימום, המדד,
 המניות נשאת מה אז הדרך. את גמרו אמרנו, כבר

 ובהתאם חצי־חצי הם כרגע, הסיכויים, החפשיות.
לנהוג. צריך לכך

 מראשי אחד פגשתי בדרך משהו: ועד .
 הבנקים, אחד של לניירות־ערך המחלקה
 נדמה אומת אתה מה נו ושאלתי: דווקא, הגדולים

 עוכתישראל עוד הנה אמר. זה, לא עוד שזה לי
 שהוא מה לא מרגיש, שהוא מה — אמת שאומר

 להשקיע במה לכם שאומר אני מי כך, אם יודע.
הדל? כספכם את

1984 של הימים 40ב־ ואג״ח מניות מט״ח, שערי עליית
בבנק 257־ מאשר ביד 507־ טובים

הלקוחות את שודדים הם דתה
 מצבם ובכן, הבנקים. את להזכיר בלי אי־אפשר אלה טרופים ימים ^
 למועד השנתי והדו׳ח המאזן פירסום את דוחים הם הנה, טוב. אינו *4

אותם. לשפץ דרך תימצא אז עד אולי החוק. להם שמאפשר האחרון
 יותר אנחנו אתם, רואים אז, יאמרו הנה, הגויים. בשביל בשבילנו, לא
 הדולר יאמרו, למשל, אצלנו, עובדה. העיתונות. בנו שתולה ממה יפים
 שאינם הגויים, בשביל זה אבל .1983 אוקטובר בהתחלת מלכת עמד

 לרשות להעמיד להמשיך אמורים כך ובשל אינפלציה בעיסקי מבינים
בדולארים. קווי־אשראי בישראל הבנקים
 אצלנו. הגבייה את הבנקים מעמיקים ביטחון, ליתר בינתיים אבל,
 של מנת־חלקם שהן הטעויות מיספר לאין־שיעור גדל האחרונה בתקופה

 כשמתוך גם בטענות, אליו לבוא קשה מחשב וכידוע, מחשבי־הבנקים.
הבנקים. — אותו המפעילים לטובת תמיד טועה הוא הרגל

היו. שלא בפעולות הלקוחות את מחייבים שבהם בנקים, שיש מתברר
 שמחייבים בנקים יש נתקבלו: שלא צ׳קים בפנקסי שמחייבים בנקים יש

 עבור לחודש 1.5ב־* אותך המחייבים בנקים יש מאוחר. ומזכים מוקדם
 אחד לחודש נזקק אתה אפילו חודשים, לשלושה ורק בנקאית ערבות
 כעבור פורע, שאתה המחאת־נוסעים עבור אותך המזכים בנקים יש בלבד.

 אותך לזכות צריכים שהם למרות חמישה, כעבור ואחרים, ימים, תישעה
בנקים ויש לך שאין סכומים על דמי־מישמרת הגובים בנקים יש בו־ביום.

 אינם לך שהודיעו ולאחר התוכנית פדיון על במועד לך להודיע השוכחים
 מתוך הכל — נוספים שניים או למדד זכאי שאתה לך להודיע טורחים

וכו׳. יודע לא שבנק הדעת על יעלה לא שהרי מחשב. טעות
 שכדאי לך יודיע לא אבל חריגה, בריבית אותך לחייב שישמח בנק יש

 ריבית שיעורי המפרסם בנק, יש התפ״ס. או הפק״ם את לבטל לך
 ויש אפקטיבי ויש נומינלי שיעור יש אליה. התכוון לא אך קרדיטורית,

 חמש אחרי שנגמר ודף מינימום ועמלת רישיון ובלי אישור עם חריגה,
 וסיכום תאריך של נוספת שורה למעשה שהן פעולות וחמש פעולות
ועוד. ביניים
 אתם ריאליות. עלויות גובים מתייעלים. הבנקים רישיזץ. להם אין
 להם אין תתפלאו, אבל בנקים. בלי אי־אפשר נכון, תבררו. תשאלו, תבדקו,

הרישיון. חידוש לפני לכם נודיע וכשיהיה, אותנו, לשדוד רישיון עדיין
 לח״כ ישראל, בבנק הבנקים על למפקחת תפנו תלונות חוזר. אני ושוב
 לכולבוטק, ישראל, בנק של המייעצת הוועדה יו״ר שפירא אברהם
 על־ידי נתמכים לגופים הפכו הבנקים שהרי המדינה, למבקר ואפילו

מותר. מיכתבים לשלוח — זמן אין לשר״האוצר המדינה.
 למכרים תספרו יעזור, לא זה ואם אליי. תשלחו יעזור, לא זה כל ואם
 ואם תורה. דין תבקשו יעזור, לא זה ואם עוול. לכם שעשה הבנק על שלכם

אמן. יעזור. בוודאי זה גיהינום, להם תאחלו יעזור, לא זה

 ב־מ־וו נעלמה לאן ואמיתי. קצר יסור ך*
 דולר? אלף 40 ששוויה ,1978 דגם ,733

 המכונית ההון. בשוק שעיסוקו מכר, הוא השואל
 תוקנה היא הראשונה בפעם התקלקלה. שלו

 אותה לשלוח החליט התקלקלה. ושוב בארץ,
 יוכל התיקון אחרי בגרמניה. למוסך לתיקון

ועשה. החליט באירופה. בה ולטייל להמשיך
 התייצב האחרון בדצמבר 15ב־ ואומנם,

 ויצוא יבוא שתתי איי־אי־אס, במישרדי
 היא משם מכוניתו. עם באשדוד, שיפינג וקר־סי

 ומשם אנטוורפן, לנמל להישלח אמורה היתה
בגרמניה. למוסר

 של 83356 מס׳ החסנה תעודת מראה, הוא הנה,
 25ב־ קלידורה. האוניה על הטענה לצורך הנמל,

 שהמכונית שטר־מיטען מקבל הוא בחודש
 סך על 11910 מס־ חשבון האוניה. על הועמסה
 המישלוח עבור ששולמו שקל, 105.219
 ליעדה המכונית הגיעה לא היום עד והביטוח.

בפברואר). 12(אנטוורפן בנמל
 בעל מספר שעות. 48 שעות, 24

 התקשרתי ינואר של הראשון בשבוע המכונית:
 .נברר — לי אמרו קורה? מה — ושאלתי לחברה

 שוב. טילפנתי שבוע אחרי הודיעו. לא ונודיע״.
 שלנו לסוכן מברק נשלח ונודיע, .נברר

לך.״ ונודיע באנטוורפן
 של הטלפון מהו בררתי קרה. לא דבר שום
 שלא אמרו אליהם, צילצלתי באנטרוורפן, החברה
 הביתה צילצלו למחרת יבררו. אבל כלום, יודעים

 להגיע צריכה לא שהמכונית ואמרו מאנטוורפן
 . ומשם בצרפת, לה־האבר לנמל אלא לאנטוורפן

לגרמניה. ומהם אליהם ישלחו
 אל שוב פונה הוא פברואר. הגיע סוף־סוף
 24 בתוך תשובה מבטיחים בארץ. המשלחים

 מה ושאל, שוב התקשר שעות 48 אחרי שעות.
 ושהאוניה המוח את יבלבל שלא לו אמרו קורה?
 התקשר הוא בינואר. 6ב־ לאנטוורפן כבר הגיעה

 האוניה .שקר, לו: אומרים ושם לאנטוורפן שוב
לאנטוורפן.' להגיע צריכה היתה !לא

 שוב ושם לאשדוד, מתקשר שוב הוא
 ואיפה שואל, הוא מתי, עד לברר. ;מבטיחים
שואל!? הוא שלי, ■המכונית

בדרך. אותה אכלו הכרישים אולי מבררים,

המיזחדה
השקופה

 בתחום אחרון החידוש זהו היטב, סתכלו ך*
 עשויה שקופה מיזוודה *תיקי־המנהלים: 1

 מיועד לאש, עמיד — חזק אקרילי מחומר
 בשלל להשיג אפשר חידושים. ואוהבי לסקרנים

 שקוף, וסתם סתם, שקוף אדום, כחול, צבעים:
מלוכלך״. שקוראים.לבן למה הדומה

 מיזוודת־ כל כמו טוב זה טוב? זה מה בשביל
 כשמחפשים לפתוח צורך אין זו את אבל מנהלים.

 שם. איננו ש.זה' ולדעת בה להסתכל די משהו.
 רוחב, ס״מ 43 הן המיזוודה של ה.טובות״ המידות

 בינלאומי: לחידוש כיאה והמחיר, עומק. ס״מ 24
משלוח. כולל דולר, 115

 את המייצרת החברה עתיקים. אביזרים
 קופסת מעניין: פריט עוד מוכרת המיזוודה

 על 9 על 13 של בגודל פלסטיק) לא מהגוני(עץ,
 האביזרים כל את המכילה סנטימטרים, 5

 שלושה למשל: מיכתב. למישלוח העתיקים
 ידית מתכת, חותמות שלוש שעווה, של מקלות
 ועיקר קופסת־גפרורים אדום, מעץ עשויה

 של בצירוף להזמין אפשר אותה השעווה. שכחתי:
 כסף, זהב, אדום, ירוק, שחור, לבן, צבעים: שלושה

ורוד. או
דולר. 45 חפצה: נפש לכל שווה המחיר

 אמיתית דיו מייצרת גם זו חברה משהו: ועוד
 השחור, הכחול, בציבעי מצמחים, כן, מצמחים,

 את לפענח הצלחתי שלא צבע ועוד הירוק החום,
 או בסיבוב הנסגר מיוחד, מיכל בתוך זה וכל מינו.

 4 המחיר: .5לחח צבע כל השעון. בכיוון שניים
אמיתית! דיו — לב שימו דולר.

11. 1 ! ו ו ו !7...........ו ■ ?


