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תדמור מאיר מאת

 המבגו לדורו כו
המדד אחרי

 רוצים שאינם כאלה שיש למרות
 תהיה נשמעת, ודעתם כלכלת־כחירות
כלכלת־כחירות.

אישית, הזה? הדבר עם מסתדרים איד עכשיו,
 ישירות שייהנו הענפים באחד עובדים אינכם אם

 ימשיך שלכם תלוש־המשכורת הבחירות, מעונת
 ההתייקרויות את אם בעיקר המדד, אחרי לפגר

 מאי, של בשקלים תקבלו האחרון השבוע של
 אלה אצל בעיקר כסף, הרבה יהיה אי״ה. השנה,

 במרתפי שתחילתם — כספים לגלגל שרגילים
 מוגברת, לצריכה נשאר עוד ומשהו בנק־ישראל

לחדל. נסיעות כולל
 שכהם המוכים הדכרים יתר כין
 הקרוכים, החודשים כתקופת נזוכה
 כמילים מהמדד. פחות יפוחת הדולר

 עליית כשיעור יתייקר הכל אחרות,
 חוץ יותר, הרבה ולעיתים המדד

ככימיו זול, יהיה שום הדולר מהדולר.

לנוסעים עצה

לחו״ל

אוהדי כולל

והמערך הליכוד
 לצאת עליכם מיקרה בכל כל. קודם

הבהירות. לפני הארץ את
 שיכול מי לפני. יחזור — ורוצה שיכול מי
 שלא יכול, שלא מי אחרי. יחזור רוצה, ואיננו
 שחוזרים, לאלה וגם שנוסעים לאלה גם יחזור.
 מעניינות הצעות כמה לי יש מתי, חשוב לא ושוב

 שימושיים כלי־איחסון ויתר המיזוודות בתחום
 אפילו או .הים־התיכון עבר־ימי, מסע לצורכי

האוקיינוס.
 אפשר בארץ. ראיתי לא הללו החפצים את
 קצת ועם בחו׳׳ל, יוקרה בחנויות אותם למצוא

 אמריקן של כרטיס־אשראי לו שיש וחבר מזל
 לשמה. ראויה הנחה לקבל גם אפשר אקספרס,

 לטיפול אישי נרתיק הכבד: אל הקל מן נתחיל
 (על מחזק לשיער, קשיח מסרק המכיל פרטי,

 "מחזקיים למיברשת־שיניים, מסרק) מישקל
 ודק, נייד דיסקי, מייבש־שיער למשחת־שיניים,

 מיטלטל קווארץ שעון מקצץ־ציפורניים,
 מישקל גילוח־מגלח(על מכונת משנתך, להעירך

 עם לגילוח וגם יבש לגילוח טוב חשמלי, מגהץ)
 האחרון והאביזר פאנאסוניק תוצרת גילוח, קצף
למגלח. מטען הוא

 כעבור ולשלם הנרתיק את יכול'להזמין אתה
 בריבית. אותך יחייבו לא ואפילו חודשים, חמישה
 חמישה או אחד, בתשלום דולר 125 הוא המחיר

 כרטיס שיש למי הכל, דולר. 25 של תשלומים
 במיקרה שנמצא מי אקספרס. אמריקן

 לטלפון לטלפן מוזמן בארצות־הברית
 פרטים ולקבל תשלום ללא 800־528־8000

נוספים.
 תיקי סידרת הם ממש של מציאה

 סימון, בעלי קרדיך. ״פייר של המסע
 הפרוספקט כדברי זמן לאורך עמידים
החד תיקי־הנסיעה למעלה). (הטלפון

 והממהר העסוק לנוסע מיועדים שים
 הכל ועל ארוכה, או קצרה לנסיעה

 ולפרק. לארוז הדרוש הזמן את מקצרים
 רוכסנים, ועם פתוחים שונים תאים

 תיקים ארבעה ולנוחיותך. לשימושך
 ולאחסנה, לנשיאה קלים שונים, בגדלים
 וכל—בחרל שהייתך את לענג עשויים

בלבד. דולר 75 של במחיר זה

ארידור. יורם של הטובים
 למכור כדאי כך, שאם לחשוב יכולים מישהם

 למדד, צמוד אנ״ח למשל, ולקנות, הדולארים את
יפגר. והדולר לרוץ ימשיך המדד שהרי
 בבורסה, כספו להשקיע שרוצה מי

 םת״מ למכור שרוצה מי אבל בבקשה.
 מתוך הבורסה, גלגלי את לשמן כדי

 יפגר. ממילא שהדולר מוטעית מחשבה
 יחסל הפיגור כל את טעות. עושה
 הבחירות, אחרי בבת־אחת הדולר

 מי חשוב ולא גדול, פיחות בעיקבות
בשילטון. אז יהיה

 מט״ח לרכוש יואיל לחדל, שנוסע מי
 ולבני-ביתו לאשתו לו, ההקצבה, במלוא

 לא באלפיים. להכפיל נא איתו. אשר
 היתרה את בחו־־ל, תוציאו כמה חשוב
 אם הבא, למסע לעצמכם לשמור תוכלו

הדולארים יהיו אלה יהיה. לא ואם היה

 של בהתחלה כבר אני טעות, למנוע די ף•
בארץ. קרה לא שזה מודיע זה נחמד סיפור

 גניבת על לכלא נשלח מולוני בריאן מר ובכן,
 7.8 בערך שהם קנדיים, דולר מיליון 10מ־ יותר

 איזה פשטות: ליתר או אמריקאיים, דולר מיליון
 גנב הוא ואותם שקל. מיליון ומאתיים מיליארד.

 היה שבו למיסחר, הקנדי האימפריאלי מהבנק
 כאשר טורונטו. בעיר גדול בסניף המנהל עוזר

 27כ־ רק ברשותו נשארו ,1982 באפריל נאסר,
בהימורים. להפסיד הצליח היתר את דולר. אלף

 גיחות 37 מולוני ידידנו ערך '81 ינואר מאז
 ההימורים בעיר ציזארס שבמלון לקאזינו

 הדיווחים על־פי שבניו־ג׳רסי. אטלנטיק־סיטי
 על אהוב היה הוא לבית־המישפט, שנמסרו
 סוויטה נשים, משקאות, חינם קיבל הוא הקאזינו.
 מטיס שהיה פרטי, במטוס־סילון וטיסה מהודרת

 העבודה, אחרי שולחנות־ההימורים, אל אותו
בבנק, למישרתו בזמן שיגיע כדי חזרה, ואחר־כך

 מיזוודות־ בתחום האחרונה ההמצאה ועכשיו
 שהן אחת — ולהיפך אחת שהן חמש המסע.
 המתכנסים שונים, בגדלים מיזוודות חמש חמש.
 20x50x70 מהגדולה, השניה. בתוך אחת

 סנטימטר. 15x34x40 לקטנה, ועד סנטימטר
 רצועות־עור, מעוגלות, פינות בעלות משהו.

 של השילוב ומין. סוג מכל פגיעות בפני עמידות
 בכל לעמידות אותן הופכים וויניל ניילון

 המיזוודה את הופכת פלדה מיסגרת מזג־אוויר.
 עשויים הפנימיים האבזרים כל יותר. עוד לחזקה
 כל מחוזק. מאלומיניום הרוכסנים וכל מניקל

 ובעיקר ימים אריכות לך מבטיחים אלה
 מאריך בנסיעות המרבה כל שהרי למיזוודות,

כאלה. למיזוודות־מסע וזקוק ימים
 בגלגיליות מצויירות המיזוודות כל

 בידיות־ וכמובן משיכה, וברצועת
 הן וכמה אהה: לנשיאה. נוחות נשיאה
 האחת ארוזות הן כאשר לאיחסון, נוחות
 ולא אחת בתוך חמש אכן השניה! בתוך
הגדולה. האחות קירבי אל באו כי נודע

 תגי־זיהוי לחמישה זכאים אתם משהו, ועוד
 של שווים תשלומים חמישה של ואפשרות חינם,
 152 של אחד תשלום או ריבית, ללא דולר 30.40
דולר.

המלאה" רצונך שביעות היא ״מטרתנו וכאמור
 בטלפון פרטים יקנה? לא מי כך, ואם כתוב) (כך

המשווק. חשבון על וכולו למעלה, הרשום האגדי
 רשאי הוא עדיין הרי ששכח, ולמי

 גם למיזוודות, פרט לטיול, עימו לקחת
 מאות חמש אלך ועוד במזומן דולר 500

המחאה. סתם או נוסעים, בהמחאות

ארידור לשעבר שר־אוצר
פיחות

 בעיקר באמתחתכם, ביותר החשובים
 והם יחסית, בזול אותם שקניתם משום
בכרטיס. ולא בכים

 בנוסף בשנה. דולר אלף 26כ־ השתכר שבו
 מסעות כמה גם ערך לאטלנטיק־סיטי למסעותיו

 1.2 הפסיד היאסרו שלפני בלילה ללאס־וגאס.
 שסיפקו המיסמכים פי על דולר, מיליון

 דולר מיליון 1.07 הקאזינו. מנהלי לבית־המישפט
דקות. 48 תוך להפסיד הצליח הוא

 הוא כיצד עכשיו, לרווחים. מהפסדים
 בנק חשבונות 11 פתח הוא הכסף: אל הגיע

 החשבונות בעלי חורש. 15 בתוך מזוייפים
 זוכו והחשבונות הלוואות לקבלת פנו המזוייפים

 פעם כל מהם מושך מולוני כאשר בהתאם,
 לקוחות על לשמור כדי למזומנים. כשנזקק
 שבבנק במישרדו להישאר נהג שלו, הצללים׳

 ואפילו מסור לעובד נחשב כך ובשל רבות, שעות
במהירות. בדרגה הועלה

 הוא המאוחרות, בשעות בבנק שנשאר בשעה
 מיליון 8 של כולל בערך כוזבות, עיסקות 93 יצר

דולר.
 הגניבה. את לגלות הצליח לא הבנק

 הפנימית יחידת־הביקורת זאת. עשתה המישטרה
 לא בסניף שיגרתית ביקורת שערכה הבנק, של

 בטוח מולוני היה מעשה בשעת כי אף דבר, גילתה
הגניבה. את שתגלה

 שני נגד תביעה הבנק הגיש בפברואר
 הגנוב. הכסף את לו להחזיר בתי־ההימורים,

 לסיום ועד בערבות שוחרר מולוני, נתפס כאשר
 למחשבים. חברת־תוכנה כמנהל עבד מישפטו
 מהפסדים להוציאה הצליח — לא או ותאמינו
 לו תמתין שהמישרה לוודאי קרוב לרווחים.

סוף. בית־הכלא. שערי את כשיצא

ד<ם1התל
האיטלקי

 תוספת־היוקר היא מוכילה״, ״סקאלה ך*
 אבל אצלנו. כמו למדד, הצמודה האיטלקית, 1 (

 20 עד 15 של אינפלציה של שנים כמה אחרי
 מה שכל למסקנה, שם הגיעו (לשנה) אחוז

האינפלציה. את ללבות זה עושה שהסקאלה
הסוציא ראש־הממשלה מינהלית. תקנה

להצ קץ לשים החליט קראקסי, בטינו ליסטי,
 עובדים, הסתדרויות שתי המלאה. השכר מדת

 את קיבלו והסוציאליסטית, הנוצרית־דמוקרטית
 הגדולה הקומוניסטית, העובדים הסתדרות הדין.

 שלו: על עמד קראקסי אבל התנגדה. השלוש, בין
 מינהלית, בתקנה השבוע, הורה ראשון כצעד

המדד. מעליית בלבד 705ל־, ההצמדה את לצמצם

יא 1982
 תחזוו
 נבו אנחנו

ן984ב־
 שארבעת לא, ואני שחושב, מי

 עלינו הכאים הקרוכים החודשים
 של מקוצרת מהדורה יהיו לטוכה,

 יהיו כטח, כן, אחריותי. על טועה. ,1982
 ויהיו כסף, הרבה או קצת שיעשו כאלה

 נכון, והרבה. קצת שיפסידו כאלה גם
 ההר אבל למעלה. יהיה הכללי הכיוון
 קרובה הפיסגה כי חלק, יותר הפעם
יותר.

 של בסופו למעלה, מתנדנד שוק לנו צפוי
 שנעשה מה אחרי לעקוב צריך כזה, בשוק חשבון.

בכלל. אם סוסים, להחליף מתי לדעת כדי
 העצבים הזמן, היכולת, לו שאין מי

 שקורה, מה אחרי יום כל לעקוב וההבנה
 מנהלי או הקרנות, למיסדר יעבור

 או כסך, הרבה לכם יש אם התיקים,
גדולים. לברוקרים

 לסכם אפשר לצפות. למה לדעת חייבים אתם
זאת. בכל אבל עוזר, תמיד שזה לא מראש. דברים

חת דד הבורסה ידיר
זהירות

 ההימורים אלת זאת וככל אלה, את אוהב שלא מי
 אלגנטי, באופן כספו ישקיע זנבו, על לוחצת
 רשאים אתם יותר. גדול וסיכוי מועט סיכוי

 הרוכשים עניין בעלי ברשימת להציץ
 חברות של מניות אלה אם בעיקר ממניותיהם,

 אומנם הם מוכרים: כשהם גם כמוהם, עשו כבדות.
 שהדבר לפני ימים כמה אלה כל את עושים

 לב, שימו מאוחר. לא רוב פי על אבל מתפרסם,
הטובים. במיקרים רק מיקרה, בכל לא

 אני ״מ״: והמון חדות ירידות היו למשל, היום,
 האחרון חמישי ביום שאמרו מבינים שלושה מכיר

 זה היה, ואפר״ ״עפר ״אש״. יהיה ראשון שביום
האש. לכיבוי שהכינו מהערימה
 שום בינתיים להיבהל. צריך לא אבל

 היחידים הם המקורבים בוער. לא דבר
 כדי ולקנות, למכור לשחק שחייבים
 שפרנסתבם אתם, שכרם; את להצדיק

 שירד מה בשקט, שבו הבורסה, על אינה
 לכם תהיה למעלה, וכשיהיה יעלה

 חשוב: שיותר ומה למכור. הזדמנות
 ואחר טועים, קרובות לעיתים המבינים

 חשבונכם. על טעו, מדוע מסבירים כך
 עולות הן בבורסה מטעויות, להימנע נא

שבידכם. המעט מן רב, ממון
 מאיר ד״ר של עצתו זאת זהירות,

 והוא הבורסה, של הדירקטוריון ירד חת,
 הנה, מדבר. הוא מה על לדעת צריך

 כמה אמר הוא שנה לפני בינואר למשל,
 נפלה. הבורסה טרח, ו... זהירים דברים

זהירות!
8 9 0 3 0 0 0 0 1 0 9 0 3 1 6 5■

 או החיים מ? סיפור
המסור והפקיד הבנק


