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זר!״ מטבע החזרתי

 זר במטבע להחזיק ישראלי לאזרח מותר הזה מהשבוע
 הוא הזה מהטבום יותר מחזיק הוא אם דולר. 2000 רק

 ולהחזיר ללכת כדי ימים חודש לנו נתנו החוק. על עובר
 שלי הבנק פקיד את שאלתי ברשותנו. שהיה כטף לבנק
 להחזיר במטרה החודש במשך אליו באו אנשים כמה

 אני אם ושאל מים כוס לי הביא הבנק פקיד זר. מטבע
 להזדהות סירבה אשר אזרחית, שאלתי טוב. מרגישה

 יותר לה יש אם עצמה, את רק לא מייצגת הנראה ושכפי
דולר. 2000מ־

כן•
לבנק? והחזרת •
 הדולארים תמורת לי יתנו הם מה מטורפת? לך נראית אני

 שאני רוצים הם ומה שקלים? ?,חסכונות כל ושהם לבנק, שאחזיר
אולי. בנקים, מניות אקנה בשקלים? אעשה
זר? במטבע לך שיש הכסף כל עם תעשי מה •

 הס שם כספת. בתוך לי, שמותר האלפיים את כמו אותם, אשים
הכספות. על יד לשים תחליט שהמשלח עד יהיו

 על יד לשים תירצה הממשלה מתי תדעי ואיך •
הכססות?

בלילות. רועדת אני זה ובגלל אדע, לא אני
 את תפתח שהממשלה מזה מפחדת את אם •

ביתית? כספת לד תקני לא מדוע בבנקים, הכספות
 פורצים יבואו אם אותי. מפחיד די זה אבל זה. על חשבתי

 הגנבים בינתיים הכסף. מונח איפה לגלות אותי יכריחו הם הביתה
 משתמשים וגם הכסף את לוקחים גם הם כי יותר, אותי מפחידים

בכוח.
החוק? נגד שלך הראשונה העבירה זו האם •

כן. בהחלט תנועה, עבירות כמה מלבד
כעבריינית? מרגישה את ואיך •
 זו אבל ואי־נוחות. פחד מרגישה אני מאוד. רע מרגישה אני
 שכל לבן־אדם, שתהיה רוצה ישראל שמדינת ההרגשה כנראה

לעתיד. כסף קצת לעצמו וחסר מאוד קשה עבד חייו

גדולה!״ לחברה במיוחד
 תפסה הבורסה כאילו נראה אלו שורות כתיבת בשעת

 ובאוקטובר, בינואר נפלה היא שממנו ליעד אמוק ריצת
 ל מנכ״ שרון, שלמה מר את לשאול הזמן זה שעברה. שנה

 או מיקרי, שבוע זה האם לניירות־ערך, המרכזית החברה
למעלה. שוב לטפס התחילה הבורסה שבאמת

 שואלת את בעצם בכלכלה. שאלה ולא בפסיכולוגיה שאלה זו
 ואם שוק. זה בורסה מניות. לקנות שוב התחילו פיתאום כולם למה

 אז הממשי, מערכו פחות הרבה שעולה מוצר בשוק לקנות אפשר
 שוב המניות תגענה אנשים, מאוד הרבה יקנו כאשר קונה. את

 הסיפור. מתחיל אז ובעצם, ממנו. למעלה אפילו או הממשי לערכן
 ניירות־ערך סוכן יתן אינפורמציה איזו לשני, אחד שר יאמר מה

 כזה דבר לכל כלכלי. בעיתון אחר עיתונאי יכתוב מה ללקוחותיו,
 מנבא לא אני ניירות־הערך. בשוק התנודות על עצומה השפעה יש
ונראה. נחכה יהיה. מה

 תסביר אולי עוסקים, אנחנו מניות בענייני אם •
 אני אלסינט״, ״מניות הן ומה אלסינט״ ״חוק מהו לי

 להוריד יכול אדם המניה ממחיר שחלק מבינה
שלו. ממם־ההכנסה

 לעזור הוא אלסינט..הרעיון חוק ששמו חוק בכנסת העבירו
 לתכנן להם לעזור כלומר, ופיתוח. במחקר שעוסקים למיפעלים

 ולקבל שנים כמה בעוד למכור יהיה שאפשר מוצרים היום
 במחקר לתמוך חייבת שמדינה ברור טובים. דולארים בשבילם
 שיטה, המציאו אז כסף, מספיק אין הזאת למדינה אבל ופיתוח,

 למס־הכנסה, כסף תשלם שאתה שבמקום מסכימה המדינה שבה
 באמצעות אלסינט, כמו בחברה הזה הכסף את תשקיע אתה

שתקנה. המניות
 לקנות פוטנציאלית, כמשקיעה לי, למה כך אם •
הזה? מהסוג שאינה מניה
 בעלי לאנשים בעיקר נועד העסק כל פשוט. כל־כך לא זה

 אחת יחידה .60כ־* הוא עליה השולי שהמס מאור גבוהה הכנסה
 לנכות אפשר מזה אחוז 60 דולר. 62.5 כרגע עולה כזאת מניה של

 בדולארים תקבל אתה שאותם ,40,*■זה שנשאר מה ממס־הכנסה.
ריבית. ללא שנים, ארבע אחרי
המשקיע? של הגדול הרווח מה אז •

 לה שתהיה מכירה שמכל מתחייבת שאלסינט הוא הרווח
 כאן .3* של בגובה תגמולים המניות לבעלי תשלם היא בעתיד,

 טוענים בארץ המחקר אנשי מאוד. גדול רווח לעשות סיכוי יש
דולר. 20 דולר מכל יעשו הם שנים שלוש־ארבע שתוך
 שייצאו חברות של אינפלציה להיות יכולה האם •
זה? מסוג מניות עם לשוק
 שיכולות ורציניות, גדולות לחברות נתפר הזה החוק לא.

לזה. מסוגלות לא קטנות חברות בשנה. וכך כך ולייצא להתחייב

ט״ן ש ושידות!' גווו
---------------------------------------------------

 גולדשטיין פנחס חבר־הכנסת הראה שעבר בשבוע
 מאוד הרבה של שמות רשומים שעליה ואמר נייר, פיסת

 ח"כ מוכן היה לא היום עד בלבנון. לשרת המסרבים אמנים,
 ומי שלו ברשימה רשומים אנשים כמה לומר גולדשטיין

 ישראל אמני שכל לחשוב יכול בארץ אזרח כל כן ועל הם,
בלבנון. לשרת מסרבים
 גילה (אמ״י) ישראל אמני איגוד דוברת את שאלתי

 על להשיב שיוכלו כדי האנשים, מי יודעת היא אם אלמגור,
הח״כ. של האשמותיו

 שמות. שבעה לו שיש אומר הוא להגיד. מסרב הוא לא.
 את לומר יוכלו שהם כדי גם השבעה, הם מי שיגיד ממנו ביקשתי

 העובדים האמנים 1200 כל של שמם יוכתם שלא כדי וגם דברם
נדרשים. שהם אימת כל בלבנון החיילים את לבדר ועולים בארץ
סירובו? את לך הסביר הוא איך •

 את להראות רוצה לא שהוא אומר כלום. מסביר לא הוא
 שום לו אין ובכלל פוליטית פראנויה זו דעתי, לפי הרשימה.
רשימה.
 יודעים הם אולי הצבא? לשילטונות פנית •

משהו?
 מי עם אין הנושא. על איתי לדבר רוצה לא אחד אף פניתי.
 היטב יודעת אני כי ומתעצבנת, פה יושבת אני אפילו. להתווכח

 ארוכה רשימה לך לתת יכולה ואני ללבנון אמנים עולים יום שכל
 בא ועכשיו בלבד. האחרון בשבוע לשם שעלו אנשים של מאוד

 הזה הציבור על להגיד הוכחות. בלי סיפורים לי ומספר גולדשטיין
שקר. פשוט זה חלקו, את תורם לא שהוא
לעשות? מתכוונים אתם מה •

 קשה לי אבל מהעניין, לרדת לי מציעים עצמם האמנים
 על בוץ להתיז הוכחות בלי לסיפורים לתת אסור זה. עם להסכים

לפעול. כיצד ונחליט הבא בשבוע נשב שלם. ציבור
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