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 אלה הבורסה, של הוותיקים השועלים את אפילו
 וקנו חזרו למחרת וכבר למפולת מחשש שמכרו

 זאת עשו והם אתמול שמכרו הסחורה את
פעמיים.
 מטובי אחד לי אמר שעבר, השבוע בסוף
 להסביר מתקשה שהוא בורסה, בענייני המבינים

 לא והוא מחר שיקרה למה מוכן לא והוא קרה מה
 בטוח, הוא אחד בדבר כן, עכשיו. שקורה מה בטוח

 תמיד אם אבל הרבה, מבין לא הוא שבפסיכולוגיה
 הוא נסיונו, לו שאומר ממה ההיפן־ לקרות צריך
הרבה. ושיהיה כמה העיקר למה, חשוב לא קונה,

 של המונולוג כאן עד מתאים. מינון
 אלף קרה. באמת מה לבדוק ננסה מכאן הבורסאי;

 כסף מאוד הרבה אומרים, ויש הרבה, מסתובב —
 טוב יותר ומה להשקעה טובה מטרה שמחפש
 לאן לו שיש עולה בשוק חופשיות ממניות
לעלות?
 מאוד ארוכה ארוכה, תקופה לאחר מזה, יותר

 ולא אמת על השוק התחיל הפעם הנה יובש, של
 גם עניין של בסופו אורגד, אצל קורה מה חשוב

 חשוב לא ואפילו טובה, תהיה שהבורסה רוצה הוא
 העיקר למיפלגה, גם ואולי לכלכלה טוב זה למה.
טוב. שזה

 וגם לעלות צריך שיורד מה ידוע, כלל יש בית,
 כל־כן־ ״לעלות*. של התור הגיע הפעם להיפך,

 — הריאלי לערכן מתחת שעומדות מניות הרבה
 והוא אות״הזינוק חסר היה ולקטוף. לבוא צריך
במינון המתאימה ובשעה הנכון ברגע ניתן,

אורגד שר־אוצר
לעלות צריך שיורד, מה

עבד. וזה המתאים
 כבוד לחלוק שוב רוצה אני זו ובהזדמנות
הבינ של ההשקעה לתוכנית לסטטיסטיקה

בעניין לתמוך שר־האוצר של ולהחלטה לאומי

 הבורסה. ועידוד צפויות הקלות על להודיע ואף
 בנק של שההודעה בטוח לא אני זה לעומת
 תרמה לו שתוצע איגרת־חוב כל יקלוט כי ישראל
לתהליך. משהו

 לא טוב שוק גימל, פסיכולוגיה. מעט
 על שהרוויחו מאלה חלק הזמן. כל לעלות יכול

 למרות ואם רווחיהם, את לממש חייבים הנייר
 בעליות־שערים, נסחפת הבורסה הרחב המימוש

 מה שתהיה כדי להבריא. מתחילה שהיא סימן
 מעט, לרדת גם חייבת היא שתהיה, רוצים שכולם

 תלוי זה תהליך לזנק. ושוב ממעט, יותר ואולי
 משקיעים לשוק. המצטרפים מיספר אחד: בדבר

 הארוכה, הנשימה את זה לשוק נותנים חדשים
טוב. שוק להיות להמשיך כדי זקוק הוא שלה

 הפקודות מיספר גדל הבנקים, נתוני פי על
 היא איפה לומר יודע אינו איש אך הציבור, של

 חדשה, לאיכות הכמות את שהופכת הנקודה
 בעיה: עוד יש זמן. לאורך הבורסה את שתקיים

 קטנים עדיין החופשיות במניות המחזורים
 מדי. קטן המניות מן רבות של הפיזור יחסית.

סחורה. מדי יותר אוחזים אספנים מדי יותר
 הבורסה יכולה זמן לאורך לא עניין. עוד יש
 שוק הבורסה, סביבה. מהמתרחש מנותקת להיות
 וזו ישראל, מכלכלת בלתי־נפרד חלק הוא ההון,

 זקוקה והיא בינונית ופציעתה נחבלה כידוע
דולארים. של לעירוי

 שייצא עד להיות, ימשיך שבפנים מי עצה?
 את לו יחפש להיכנס, שרוצה מי לצאת. כשצריך

 מניות שתהיינה ובלבד נותרו עדיין המציאות
פסיכולוגיה. מעט נכסים הרבה — נכסיות

 1אינ ״דך שד הביטזח
ה ס כ ח מ רז ת־ סו ג

 ועיו״ה שום
וזהנסד ותיהנה

 ״בלי בקרבי. עולץ וליבי קורא
רחה £טי על בדואר שלח מאמץ ללא - \

 חשבוננו על בדואר שלח
 לתשלום בנקאית קבע זוואת

והמים העיויר. מיס׳
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העירונית התשלום הצעת
האינפלציה את שכחה הגיזברות

 מיסי לתשלום בנקאית הוראת־קבע חשבוננו
בכל הנחה 10ל4 ותקבל והמים העיריה

 נחשבת בארץ הציבורית תחבורה ^
 חל וזה יפה. בעולם. והזולות הטובות לאחת1 1

 עצמו. לעניין ועכשיו בתל״אביב. דן על גם
 אנל ישנה אדום, בצבע מכונית יש לשכנתי

 עוד כלשהו. במקום עצרה אחד בהיר ביום טובה.
 של גדול ואוטובוס מהמכונית, לצאת הספיקה לא
 מן חלק שקיפח — שיפשוף — ויש לה נתן דן

 בצבע שריטות תחתיו והשאיר המקורי הצבע
האוטובוס. של צהוב,

 אמר הצטער, כמעט הסתכל, ירד, עצר, הנהג
 מסר האישי מספרו את ואפילו יעקב ששמו

 דן של הביטוח למחלקת ״תגשי אמר: ולבסוף
 את יסדרו שם המלך, שאול בשדרות בהדר־דפנה

העניין.״
 למחלקת שכנתי הגיעה יומיים או יום אחרי
 דיווח לא שהנהג לה אמרו דן. של הביטוח
 כדאי פה, כבר את אם ״אבל, המיקרה. על בינתיים
 את יקבע הוא לאקספרט(שמאי־הרכב), שתגשי

יפה. נשלם.״ ואנחנו הנזק
 לשמאי המכונית עם שכנתי נסעה למחרת
15 הוא הנזק שכל קבע ובחן, הסתכל זה ברמת־גן.

יפו. תל־אביב עיריית החתום: על תשלום:״
 קודם לך?" כדאי זה ״למה הסבר בא ועכשיו

 וכו׳ שחתמו אזרחים לרבבות מצטרף אתה כל
 כך ואחר 1984 באפריל 3מה־ החל תחוייב ואתה
זוגי. חודש בכל

 עמלה חוסך אתה הנחה, 1096 מקבל אתה
 של מאי־נעימות פטור ואתה בבנק, בתור ועמידה
וכו׳. אי־תשלום, בשל מים וניתוק הצמדה תשלום

 אנחנו ועכשיו ממישרד־הפנים. אישור
 או אפריל, בהתחלת תשלם אם לעיקר. מגיעים

 באמצעות וכו׳ אוגוסט בהתחלת או יוני, בהתחלת
 .1096 של הנחה כמובטח, תקבל, הוראת״קבע,

 מיסיך את לשלם רשאי שאתה לך לומר שכחו
 של החשבון את כלומר החיוב, תקופת בתום

 מאי בסוף לשלם רשאי אתה 1984 אפריל־מאי
הנ״ל. לאי־נעימויות נתון להיות ולא

מישרד־הפנים. אישר כך בטוח, זה
 נעלמה תל־אביב עיריית של הגיזברות מעיני

 באינפלציה מראש תשלום חודשיים האינפלציה.
 הם חודשים לאותם ויותר 2596ל־ 2096 בין של

מראש. למשלם 1596.עד 1096 של בטוח הפסד

 לחזור לה ואמר אישור לה נתן הוא שקל. אלף
העניין. את יסדרו ושם למחלקת־הביטוח

 השמאי של שהניירות כדי עברו, יומיים עוד
 ואמרו טילפנה היא ואז למחלקת־הביטוח, יעברו

 לא עוד הנהג כי ימים, כמה בעוד שוב לטלפן לה
המקרה. על דיווח

 ושאלה שוב טילפנה היא ימים. כמה עוד עברו
 נאמר הודיע, כבר 18951 מספר בתיק הנהג אם
העניין. את לגמור לבוא יכולה היא וכי שכן לה

 נוסף, יום אחרי ואז, הספונג׳ד!. של האיש
 בקומה שוב שכנתי התייצבה בשעת־בוקר,

 שוב דן. של מחלקת־הביטוח במישרדי העשירית
 ואז התיק מיספר את ציינה המיקרה, על חזרה
 דיווח לא עוד הנהג ״גברת, הפקידה: לה אמרה

 בטלפון, דיברת מי עם יודעים לא אנחנו לנו.
 איש עם דיברת אולי דיווח, כבר שהנהג לך שאמר

 אנחנו שמו? את שאלת לא למה הספונג׳ה.
מאוד.״ מצטערים
 וזה המנהל, עם לדבר דרשה שלנו הנהגת

 כי ואישר, סיפורה את שמע אותה, קיבל אומנם
הנהג. של הדיווח בלי השמאי שקבע מה לה יינתן

 ממנה ביקשה וזו הפקידה אל חזרה עכשיו
 את שקיבלה מאשרת היא בו טופס, על לחתום
 לה: הסבירו קיבלה, לא שעוד כשאמרה הכסף.
 ועכשיו, חתמה. בדואר.״ הצ׳ק את לך ״נשלח

 הביאי ״גברת, הפקידה: לה אומרת שחתמה, אחרי
 נגדנו.״ תביעה הגשת שלא שלך מהביטוח אישור
 צורך שאין לה נאמר הרי פיתאום, מה שאלה
 לברר אפשר מזה, וחוץ בחתימה, ודי בדבר

 בכתב להתחייב מוכנה והיא הגישה אם טלפונית
 אותה שולחים פיתאום ומה תביעה, תגיש שלא

 שקיבלה שחתמה אחרי אחרי־כן, שלה לביטוח
 לה, אמרו ״גברת,״ קיבלה? לא שעדיין הכסף, את

תביעה.״ הגישי — בעיניך חן מוצא ״לא
 של עלבונה את תובע אני ובכן, לחתום! לא

 על ושוב, הלך שיטת על הרוח, גסות על שכנתי.
 הונאה, של משמץ יותר בו שיש מיסמך החתמת

 לקואופרטיב קילקלה דן של שמחלקה כך ועל
שמו. את ולחבריו כולו

 אוטובוס על־ידי שייפגע מי לכל מציע אני
 חברת־הביטוח באמצעות תביעה להגיש דן של

 אישור על לחתום שלא אחד לכל מציע אני שלו.
 כמוה והסבתו, צ׳ק קבלת קיבל. שלא כסף קבלת

הכסף. קבלת על כאישור

 הדזדר
 לא ענד
̂מת

 חודש, שבוע, יום, מדי ויותר שנתיים בר 
 כל קוברים הזדמנות, בכל ובכלל ריבעון

 הדולר. את זולתם ובחסד עצמם בחסד המומחים
 כל את הדולר היכה שבהן שנתיים אחרי עכשיו,

 הגרמני, המרק את — באמת החשובים המטבעות
 היפאני היאן השווייצי, הפרנק הבריטית, הלירה

 הדולר הפסיק — הצרפתי הפרנק את ובעיקר
 מערכו אחוזים כמה והפסיד מעלה כלפי לנוע

 עכשיו השווייצי; והפרנק הגרמני המרק לעומת
 עצות אותן עצות, לנו ומשיאים המומחים כל יצאו

האחרונות. בשנתיים שנתבדו
 חדשים שיאים רשם הדולר נחזור: שוב עכשיו

 אבל נעצר. כאן ינואר, לאמצע עד שבוע מדי
 אחר מטבע כל על עולים וחוסנו ערכו עדיין

בעולם.
 הם שקלים. יאסוף בדולר, מאמין שאינו מי

 פת״ם. בחשבונות בעיקר מהיר, בקצב מתרבים
 דולארים ולהמיר חכם להיות שרוצה מי מזה, חוץ

 כמה עולה כזה שסיבוב ישכח אל במרקים,
 הוא הדולר: על לשמור טובה סיבה ועוד אחוזים.

במיזרון. אצלכם כבר

בפברואר המדד
ש  שיטה נמצאה היום: אני בשורה <\י

 לפני חודש המדד עליית לחיזוי מהימנה
 החיזוי לסטטיסטיקה. הלישכה על־ידי פירסומו

 לערער ניתן שלא מוצקות הנחות על מבוסס
אותן.

 ובכל שנתיים על.מחזורים מבוססת השיטה
 מיספר חודש ובכל חודשים שנים־עשר מחזור

 י בינתיים, השיטה, ימים. של ידוע, אך משתנה,
 בינואר המתחיל הגרגוריאני, ללוח מותאמת
בדצמבר. ומסתיים

 יעלה החדשה השיטה פי על בשבת. לא רק
 או לצרכן) המחירים מדד בשם גם (הידוע המדד
 13.496 של בשיעור אינפלציה, עממית בלשון
 היומית האינפלציה משיעור נובע זה נתון בדיוק.
 שהוא ליום, ,0.596 שהיה ינואר, הקודם בחודש
 וחצי שלושה לכל האינפלציה שיעור בדיוק

ביפאן. חודשים
 מכפילים אנחנו כזו, היא ביפן האינפלציה ואם

 שהיא־היא 13.496 היא והתוצאה יום 28ב־
לפברואר. החזויה האינפלציה

 היינו איך לך תאר חבר, שילשום לי אמר אה,
 היא המשכורת ימים, 28 היו חודש בכל אם נראים

בשבתות. שובתת היתה והאינפלציה יום 31 של

שי
לחג

 העולם ואיש בעניינים באמת להיות די ך*
 פעם מדי לעלעל נוהג אני הגדול,

 כמה תופס אני מודה, אני ומשם, בעיתונות־חוץ
הפעם. גם לי קרה כך וסיפורים. רעיונות

 המעשה וסיפור להגדיל. להרים, להכות,
 של בעידודם גרמניה, ממשלת כזה: הוא

 1ב־ שהחל החליטו זו, ארץ של שילטונות־המס
 יצורפו משבוע, פחות בעוד השנה, במרס

 כך ובשל לשכר, שם, הנהוגים מענקי־חג־המולד,
 המעסיקים שלדעת מה אבל במס. חייבים יהיו

 בתשלומים יחוייבו אלה סכומים — בעניין גרוע
 ועוד. קרן־פנסיה לאומי, ביטוח כמו סוציאליים

נוספת. הוצאה בקיצור,
 הצעה לעובדים מציעים עושים! עושים? מה

 של החג מענק את לשלם לה: לסרב שאי־אפשר
 הצדדים שני עכשיו. כבר — 1984 חג־המולד

 והעובדים תשלומים חסכו המעסיקים מרוצים:
המועד. לפני חודשים עשרה השנתי במענק זכו

 להוסיף וגם הזה החידוש את לאמץ מציע אני
 בפסח, לקבל לראש־השנה המענק את עליו.

 להכות נוכל כך בראש־השנה. פסח של והמענק
 את ולהגדיל המוראל את להרים האינפלציה, את

פריון־העבודה.
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