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תדמור מאיר מאת

שכמוך פת״מניק
 ייהפך חורשים, ארבעה אולי או שלושה בעוד
 רווח. לשון למטבע ״פת״מניק״ החדש המושג
 מישפט על יום־יום של בעברית נחזור עכשיו

 פת׳׳ס שהחזיק מי יהפוך הבחירות אחרי הפתיחה:
 בנק של המינוח פי על מקומי, תושב (פיקדון
 לענייני יוצלח ללא נרדף שם לפת״מניק. ישראל)
 שהפך לידיד איחולים של חדשה וצורה כספים,
 דיוק, ליתר או זה, הוא פת״מניק בקיצור, לאוייב.

 של ולהצהרות להודעות שמאמינים אלה, כל הם
יחד. גם והליכוד המערך אנשי

 אותו אומרים המיסלגות שתי דוברי
 שתיהן אחר. לדבר מתכוונים דבר,
 יהיה מי חשוב ולא דבר, אותו יעשו

 כבר הדבר, את מוכיחים איך בשילטון.
 בדרך הוכחה על בעם שמעתם היום.

 יכול לא שזה משום יקרה זה השלילה?
 תנאי יש יקרה לא שזה כדי לקרות. שלא

 לעמוד מוכנות לא המיסלגות ששתי
 שלא להתחייב פשוט יותר מה בו.

 לחוק חוק? באמצעות בסת״ם לפגוע
מוחץ. רוב מובטח
 מטות ראשי לשני מציע אני

 להכין המערך, ושל הליכוד של ההבברה,
 בפת׳׳ם. פגיעה על שתאבור חוק הצעת

 יתקבל שהחוק לכם מבטיח אני
 הכנסת, פיזור לפני עוד שיא, במהירות

 שהתקבל מהירות באותה לפחות או
 לחברי־כנבת החדש הפנביה חוק

 יקבלו אחת קדנציה שאחרי זוטרים,
חייהם. ימי לכל פנביה
 רק הנה, להיות. יכול לא אה, תאמרו: ואם
 חדשים חוקים שני נתקבלו שעבר בשבוע

 חיילים חוק — המיפלגות שתי בבירכת
הרד. לגיל וחינור־חובה משוחררים

 אי־הפגיעה חוק חוק, עוד יהיה יש? מה
בפת״ס.

 באסיפת־ההסברה או הקרוב בחוג־הבית
 המרצה, פת״ם. חוק אין מדוע תשאלו הקרובה
 שאתם לו תאמרו להתפתל. יתחיל המסביר,
 חוק את שתציע המיפלגה עבור רק מצביעים

 ויבטיח כאבי״בטן יקבל המסביר ואז הפת״ם.
 רק הוא כי מספיק. לא זה אבל הכל. לעשות
 קרה מה תשאלו הבאה באסיפה שיעשה. הבטיח

מהאולם. אתכם יזרקו ואז להבטחה,
 להם נבנים להתייאש. צריך לא אבל

 קרן־השתלמות, לו שיש מי שני. מצד
 בחודשים עוד להשתלם שיתחיל

 אתרי■ יש בקיץ, עכשיו, הקרובים.
 רחבי בכל הכלל, מן יוצאים השתלמות

 בביור בטיבות, להשתלם אפשר העולם.
 לערוך אפילו או בתיאטרונים, לימודים

 באירופה ביגוד מחירי של שוקים מחקר
 ולהפיץ ישראל, לעומת וארצות־הברית

 מכרים חברים, בין העדכני המידע את
וידידים.

עמורה, ליד לסדום, לנסוע תציעו לשונאים
 הם התעריפים אך בשקלים הם המחירים שם

 מוכרת לא סדום — בעיה עוד שם ויש בשמיים.
השתלמות. לצרכי
 גולדשטיין פנחס חבר־הכנסת א׳. פרק כאן עד

 אבל הסיפור, את בבוקר הראשון ביום לי קילקל
 שהפת״ם לאט־לאט, הבין, הוא על־תנאי. זה גם

 אם המערך את בו להלקות מצויץ שוט הוא
 כבר הצעתי שאני מה מציעים, עתה ולעת עושים,

 שיגיש הודיע הוא היום. והם חודשיים לפני
 היה זה הציבור. בנכסי פגיעה שתמנע הצעת־חוק

 ידע לא כהן־אורגד יגאל שר־האוצר גם בבוקר.
 מה על יודע ואני הממשלה, בישיבת שיקרה מה

מדבר. שאני
 מה החליטה הממשלה שקרה: מה וזה

 גולדשטיין. פנחס בבוקר שהציע
עד זמן יש החוק. את לחוקק נותר עכשיו

 לנטו אבשר
בנסים מנהלי

 מהבנקאים אחד אלי טילפן שעבר בשבוע
 לפני שכתבתי שמה נרגזת, בצורה לי והעיר

 קונטימטל האמריקאי הבנק מנהלי על שבועיים
 מחדליהם, או מעשיהם בשל שפוטרו אילינויס,

 בגודלו השמיני הבנק את הביאו שכמעט
נכון. אינו פשוט לפשיטת־רגל, בארצות־הברית
 ואת נכון שכן ואמרתי התרגזתי

העיפו. הבנק מנהלי
 סיפור בעיתוני־חוץ מוצא אני שעבר בשבוע

 בסר סיוע חבילת הצילה הנ״ל הבנק את מעניין.
 הפדרלית הרשות שאירגנה דולר, מיליארד 7.5

פיקדונות. לביטוח
מהתנאים שאחד מתברר עכשיו

מאור הבנקים על המפקחת
לסיוע תנאים עם
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אמריקאי* בעיתון כותרת
אחרת נראים היינו

 לפני כתובה התחייבות היה, לסיוע
 של האמריקאית, ניירות־הערך ועדת

 הבנק, של מועצת־המנהלים חברי 20
 לעשות יתבפשו כאשר יתפטרו שהם
6 8

 בין ההסכם על המדווחת הידיעה כותרת *
 הפדרלית לרשות אילינויס״ הנהלת,קונטיננטל

פיקדונות. לביטוח

גולדשטיין ודם
מצויין שוט

 מתפזרת שאחריו השבוע, הרביעי, יום
מיוחד. למושב תכונם אם אלא הכנסת,
 לא טכני״ ״עניין ששום מקווה אני
 כמו אומר לא אני החוק. את יעכב

 שחוקים חבר־כנסת, היום לי שאמר
 הוא אומר שאני מה לעקוך, אפשר
 יותר שעוד ומה קשה. יותר קצת שיהיה
 תעלה בפת״ם ההשקעה אמינות חשוב,
דרגות. בשתי

 לפטר יכולה הפדרלית הרשות וכי זאת
 סמנכ״ל מדרגת פקיד כל עת בכל

 מלקבל מנוע הבנק מזה: יותר ומעלה.
 ומעלה, סמנכ״ל מדרגת מנהל לעבודה

הממשלתית. החברה ברשות אלא
 אם קורה היה מה לעצמכם תארו עכשיו

 של מערכן מחצית כיסוח הבורסה, לסגירת כתנאי
 הבנקים התחייבויות וקבלת הבנקאיות המניות
 הבנקים על המפקחת היתה הממשלה, על־ידי
 בישראל. הבנקים של דומה התחייבות מקבלת

 גם הבנקאים. גם הבנקים. גם אחרת. נראים היינו
הבנקאיות. המניות

 במערכת כי יקרה. לא זה אבל
 להסכמה, להגיע תמיד צריך הבנקאית

 בנק וגם הלקוחות. חשבון על ותמיד
 — ראשית דיוק, ליתר — אומר ישראל

 ותמיד עצמם. לשקם צריכים הבנקים כי
 שאנחנו עמלות של הנדיב בסיוע

עמלות. רק ולא לשלם. נאלצים

פינטמן
פניקס

 שלאחר אגדי חול עוף מין זה פניקס
 מה בדיוק זה שוב. מופיע בחול שנעלם
 ואליעזר ריגר יוסי למכרינו שקרה

 הידידים כל שכולם, אחרי פישמן.
 והמפסי־ והסובלים והנהנים והמכרים

 להם נשארה לא שזהו, עליהם אמרו דים
 וכל ׳83 ינואר של המפולת אחרי פרוטה,

 ראויים הם וכי אחריה, שקרה מה
 שעשו מה זה שכן לגמילות־חסדים,

 פיתאום הנה המפולת, לאחר לידידיהם
 והחל באמריקה פישמן־פניקם התעורר

 מדינת של לאזרחיה בתי־מגורים לבנות
 מכספי הכל לא, או ותאמינו זו. ענק

ידידיו־מוקיריו. של גמילות־החסדים
משני אחד והמתחסדים. הצבועים עם לעזאזל

 לסדר איך
הטיסה את

 דאג. והוא לי. לדאוג מאוהדי אחד ביקשתי
 אחד של מוסף־לתיירות מלונדון לי הביא

 והוא כמובן. לתיירות, רובו המוקדש השבועונים,
ארוכים. למרחקים בזול לטוס איר מסביר גם

 סביב־ לטוס רוצים שאתם נניח,
 לא. בכלל מפחיד? נשמע העולם.
 ללוט־ מלוד מוזל כרטיס של במחיר
 אתם ארצות־הברית, שבמערב אנגילם
 בשיטה הכל העולם. את להקיך יכולים

 שיטה במונח השיטה. את לסדר של
 לחברות־התעופה הבריטים מתכוונים
הרגילות.
 גם יבואו ואחר־כך היסטוריה, קצת עכשיו
 על־ידי החלו סביב־העולם טיסות המחירים.

 חמש לפני פאן־אם האמריקאית התעופה חברת
 סביב־ תעריפי־טיסה 100 כבר יש היום שנים.

 עד חברות־תעופה. כמה של צירוף על־ידי העולם,
 היטב. עובדת השיטה ההיסטורי. החלק כאן

 סביב־העולם כרטיס לקנות זול יותר למשל,
 החיסכון. במחלקת לטוקיו מלונדון כרטיס מאשר

כך. על יודעים אינם הטסים שרוב הוא המעניין
 אפשר איך השבועון, אומר לכם, להראות כדי
 1 ארבע הנה המינימום, מן המכסימום את להוציא
 בלונדון. ההתחלה סביב־העולם. לטיסות הצעות

 - אחד בכיוון הטיסה הערות: כמה לשם. החזרה גם
 או מיזרחה — אפשרויות שתי יש כלומר בלבד,

 שרוצה מי נקודות. בכמה הפסקות עם מערבה,
 עבור ישלם המישפחה, כל את איתו לקחת

 שונה). אינו המחיר מלא(למזכירה מחיר רעייתו
 ממחיר אחוזים 10 — שנתיים גיל עד ילד

 שני־שלישים — שנה 12 גיל ועד הכרטיס,
הכרטיס. ממחיר

 המחיר לעיקר. חוזרים אנחנו ועכשיו
 מחלקת־ דולר. 1000 — ביותר הזול

 קלדוניאך ב״בריטיש טסים חיסכון,
 איירווייס״. ו״וורלד איירליינם״ ,.צ׳אינה
 (טאיוון), טייפה הונג־קונג, לונדון,
להז רצוי לונדון. סן־פרנציסקו, טוקיו,

 גם אפשר אך הטיסה, לפני זמן־מה מין
 ניתן לשנה. טובים והכרטיס המחיר לא.

 באופן והפעם, הקו. מן בחלק לשנות
 מיספר לכם מוגש הכלל; מן יוצא

 את מסדרים שדרכו בלונדון, הטלפון
.740־0660 העניין:

 בבריטיש טסים אתם דולר 1450 של במחיר
 וקוריאן איירליינס, איסטרן קלדוניאן,

 כל אצל במחלקת־החיסכון כרטיסים איירליינס.
 לפני יום 21 הכרטיס את לרכוש יש סוכן־נסיעות.
 כל פעמיים. יעדים לשנות ניתן מועד־הטיסה.

 בדובאי. גם חונים דולר. 21 יעלה נוסף שינוי
כדאי. אם הטיסה לפני לבדוק
 בכוויית. חנייה עם דולר 1660ב־ טיסה גם יש
זר. דרכון לכם יש כן אם אלא בעייה,
 במחלקת יקרה היותר לטיסה מגיעים אנו וכך

 1850 המחיר יותר, רבות חניות עם החיסכון,
 פסיפיק. ובקתאי בפאן־אם טסים דולר.

 לפני יום 21 סוכגות־גסיעות, בכל כרטיסים
 שינוי הטיסות. התחלת על להודיע צריד הטיסה.

 עולה נוסף שינוי כל נוסף. תשלום ללא אחד יעד
 משם בלונדון, מתחילה הטיסה דולר. 25

 לג׳קרטה, לבנגקוק, לבומביי, לפרנקפורט,
 לטוקיו, להונג״קונג, למנילה, לסינגפור,

 ובחזרה לניו־יורק ללאס־וגאס, ללוס־אנג׳לס,
 סידני דרך העובר שני, מסלול גם יש ללונדון.
 ניד הונולולו, דרך (נין־זילנד), ואוקלנד

 יש זו בטיסה ולונדון. ניו־יורק מיאמי, אורליאנס,
 מתנות למקבלי בעיקר ראשונה, מחלקה גם

 — של במחיר אחר, פרטי אירוע וכל ליום־הולדת
 מנהל־ מטיסת פחות זה רולר. 3325 — נורא לא

לניו־יורק. מלונדון בקונקורד בנק

 העולם עורך אל לאחרונה פנה האלה המיסכנים
 וסתם מנוחה לו נותן לא שאני בטרוניה, הזה

 אותם כל אל אתכם מפנה אני אז לו. מתאנה
 כספם, את שהפסידו רונית, קרן בחסדי מיסכנים

 בני־המישפחה, כספי שלקחו, הלוואות כספי
 היום עד משלמים הם שאותם וידידים, קרובים

ממשכורתם.
 בארצות־ הפרוייקטים מרווחי אולי
 לאלה לסיוע קרן להקים יואילו הברית

 שיקהו להבא עצה: ועוד דפקו. שאותם
 שהיטיב כמו מיליונרים, של כספם את

 למיליונר דכנר. שמואל שותפם לעשות
 הפסדיו את לנכות אפשרות לפחות יש

 ״רונית״ בקרן שהפסידו אלה ממימיו.
מכיסם. משלמים עדיין


