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דולר מיליארד על נבואה
 לא ואני בגימנסיה, בשביעית, הנבואה בשיעורי השתתפתי לא לצערי

 כמו אי־ודאות של ובימים בנבואה להסתכן מוכן אני למה. לגלות מוכן
 מה חשוב לא בו. להתכבד שראוי הישג זה גם בהם, נתונים שאנו אלה

 לקצץ, צריך שאותם דולר, מיליארד תקצץ לא היא תחליט, שהממשלה
 הממשלה, לשרי יום־העיון את שקיימו לכלכלה, הפרופסורים לדעת

ראש־הממשלה. בלישכת
 פשוט לכאורה שנראה משהו על תחליט לא גם הממשלה

 תקציב צייד בתקציב, לקצץ צריך לא לעזור: יכול ואפילו
 לגמרי. חדש — מרם עד אוקטובר — שנה לחצי חדש

 לא ואז בשקלים, בבוגריים הלאומי, הכבוד ולמען בדולארים
 האוצר. כולל שיש, מה יוציא מישרד כל לקצץ. צורך יהיה
 פחות לא זה וגם משהו, עוד צריך העניין את להשלים כדי

 כפך. מדפיבים לא אוברדראפטים, אין גמרנו, ופשוט. חשוב
 חברי■ של רבעים משלושה יותר כאשר מזה, פשוט אין

 הממשלה חוק. הוא שדרוש מה בקואליציה. הם הכנסת
 העם מן אלא מ״בנק־ישראל״, הלוואות לקחת יכולה אינה

 ואגרות־־חוב, תובניות-חיסכון בצורת בציון, היושב
 מיפים, וכמובן להחזיר צריך אותן חוץ ממקורות הלוואות

גבול, יש שלאלה וכיוון היטלים, אגרות, מילוות־חובה,

מהכנסותיה. לחיות הממשלה תלמד
 מסרב כשהוא ההסתדרות מזכיר צודק תוספת־היוקר. בעניין ומשהו

 שיש היחיד השוט אולי או הכלי, זה תוספת־היוקר. לסירוס להסכים
 לפני כבר בתבונה. תנהג הממשלה, שזו, הממשלה, כלפי להסתדרות

 שיכול, מי (כל מחירים להעלות תהיה שהשיטה לכם, אמרתי שבועיים
 יעלה הכל כלומר השכר, ואת אותם להקפיא ואחר־כך הממשלה) כולל
יעבוד. לא זה השכר. מלבד

 שיטה למתדיינים מציע אני בקיצוצים, לעסוק ימשיכו אם הערה: ועוד
 דוגמה, רק וזו למשל, בנושאים. לקצץ בתקציבים, לקצץ במקום חדשה.
 מאויישים. 350 רק אבל פסיכולוגים, 700 ל־ תקן יש החינוך במשרד
 לא פסיכולוגים. 350 גם יהיו לא התקן. את לבטל היא מציע שאני השיטה

רע. לא דווקא היה והחינוך ,1964ב־ כאלה היו
 שרים הקיצוצים למיסגרת להכניס הצעה. עוד לי יש

 שרים 12 המדינה את ניהלו שנה 20 לפני הנה, וסגני־שרים.
 האינפלאציה עובדה, רע, לא התנהל והעסק סגנים, בלי

\ אולי, של, היתה  שרים 25 יש פלא, לא זה ועכשיו בשנה. \
 ליותר מגיעה האינפלאציה אז סגני־שרים, 12 ואיזה
זה. על תחשבו בשנה. 400מ־ס׳י׳
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 ובנק לריגר־פישמן המשותף הדבר מהו
 ביום הופיעו שניהם מזה, קל אין דיסקונט?

 העבר מן נעימים לא בהקשרים האחרון חמישי
 יועמדו פישמן ואליעזר ריגר יוסי רחוק. הלא
 חברת־האם רננית, כמנהלי פעילותם על לדין

 שרבים רונית, הנאמנות קרן את שהמציאה
 ובמפולת כספם, מיטב את בה השקיעו וטובים

כספם). מיטב אותו(את איבדו ׳83 ינואר של
 הוא לדין להעמדתם המיידית הסיבה

 הזה״ ב״העולם פורסם שתצלומו מיסמך
 הקרנות נכסי הרכב רשימת ),9.2.83(

 בין התברר, שממנה הנ״ל, האדונים של
 ״הדם״, בקרן היו 8.11.82שב־ היתר,
 הקבוצה, קרנות על נמנתה היא שאך

 מן יותר הרבה ג׳ ״אתא״ של מניות
 האחוזים עשרת במקום 1״׳לד — המותר

 רוצה לא אני נימוס מטעמי המותרים.
 שהם בטוח אני קרה. זה למה להסביר
 בבית־ העניין את להסביר ייטיבו

המישפט.
סורסס דיסקונט. לבנק ועכשיו

מדלבאום נגיד
סיכוי

 דיסקונט בנק חוייב שבו פסק־הדין
 (של בנקאיות במניות משקיע לפצות

 בלתי השפעה ש״הופעלה על דיסקונט)
 השופטת קבעה כך הלקוח.״ על הוגנת
 הלקוח, הוא, אחרות, במילים טלגם.
 המניות של המפולת ערב ביקש

 ובבנק פת׳׳ם בכספו לרכוש הבנקיות
 הבנק במניות להשקיע לו והציעו סרבו

 והתוצאה בלית־ברירה שהתפתה עד
לומר יש זה משקיע של לשיבחו ידועה.

מדד
העצבנות

 אבל המתוחכמים. לחברה לעוץ מבקש אני
 שר־ כי לסוחרים להזכיר מבקש אני זה לפני

 ככל והוא, שרון, אריאל הוא התעשיה־והמיסחר
 המפקחים־ חטיבת על הממונה יהיה הנראה,

 הבאה אחד: בדבר שיעסקו על־הקפאת־המחירים,
 אולי וזו מפקיעי־מחירים. של מהיר לשיפוט

 מי כל העלה האחרונים בימים מדוע הסיבה
המחירים. את — יכלו ורובם — היה שיכול

 ממה להשתחרר יכול לא אני משהו. עור ואולי
 מה שאלתי, נו, אחד. מתוחכם הבוקר לי שאמר
 מה? חדש! מדד יש לי, אומר הוא תשמע, נשמע?

 האוצר של מדד־העצבנות עונה, והוא שואל אני
 השקל את פיחתו עצבנות, היתה ובנק־ישראל.

 .2?5ב־< השקל את תיספו העצבנות, נגמרה .9ב־*
.2$ של יומי פיחות שוב הסכם, גמרו לא

 העיקרון. את שהבנת אומר, הוא מקווה, אני
 אולי או בכלכלה, יעסקו שפסיכולוגים לך תאר

 עצבנות. בענייני ניסיון להם שיש פסיכיאטרים,
 יותר. טוב היה הכלכלי שמצבנו לך מבטיח אני
 גזירות יטילו אם ננהג, אנחנו איך יודעים בטח הם

לא מה ידעו הם מזה, יותר אפילו ואולי חדשות

 את יקבל הוא והתוצאה: ויתר, שלא
 והצמדה) ריבית (קרן, כספו מלוא

 של חשיבותו הבנק. מקופת בחזרה
 היא רבה, חשיבות לו ויש זה, פסק־דין
 שינה ידיר שהוא ובראשונה בראש

שמניו הבנקים, מנהלי של מעיניהם
 האוצר חסות תחת מצויות תיהם

 יש בצנרת ישראל. עם של ובמימונו
 הזה, מהסוג תביעות כמה עוד

גדלו. שסיכוייהן
 היועץ כאשר עכשיו, מכל, החשוב ואולי

 לבדיקת ועדה הקמת לתבוע ממשיך המישפטי
 משה הד״ר וגם הבנקאיות, המניות משבר

 שצריך אומר בנק־ישראל, נגיד מנדלבאום,
 לאחר אומר) אני (וזה בעיקר ועדה, שתקום

 הנ״ל, בנושא שאלות על להשיב שנתבקש
 הסיכויים, גדלו עכשיו המדינה, מבקר על־ידי
 החדש שהיו״ר לי, אומרים הוועדה. תקום שאכן

 אברהם מיודענו הוא הלא הכספים, ועדת של
 גם מתלהב, אינו וכשהוא מתלהב, אינו שפירא,

 של המייעצת המועצה כיו״ר השני, בתפקידו
להחלטה. להגיע קשה יהיה בנק־ישראל,

 כלכליים גופים כמה יש קושי. עוי יש
 הקשת וגווני המחנות מכל גדולים

 ועד הקפיטליסטי מהימין הפוליטית,
 המרכז ובאמצע הסוציאליסטי השמאל

 למנוע בדי השפעתם שיפעילו הליברלי,
 כה. עד שעשו כפי הוועדה, הקמת

 טובות סיבות להם יש לי ותאמינו
 עוד יש הוועדה. להקמת להתנגד
 — הוועדה להקמת שמתנגדים מישהם
 ואולי, חדש לא זה אבל הבנקים, מנהלי

 כשיתסרסב ישתנה משהו יודע, מי
הפרשה. על המבקר של הדוח

 האזרח את לעצבן לא כדי לעשות, כדאי
הישראלי.

 לפסים ומייד לעצמי. חשבתי רעיון, זה
 לישיבת יוזמנו לא למשל, למה, מעשיים.
 פרופסורים של צוותים הבאה הממשלה

 להתגבר אפשר איך ויסבירו לפסיכולוגיה,
 השרים התנגדות על פסיכולוגיים באמצעים

 איך קצרה, הדרך ומכאן תקציביהם. לקיצוץ
 בסובסידיות ולקצץ כואבים שאינם מיסים להטיל

לעשירים.
 פורץ הדולר זוכרים, עצמן. לעצות ועכשיו

המטבעות יפה. חדשים. לשיאים ומגיע

שרון שר
סיבה

 שיכול, מי עכשיו יפה. מטה. יורדים האירופיים
 היום יקנה עיסקת־חייו, את לעשות רוצה, רק ולא

 פרנקפורט של בבורסה מניות שליש זהב, שליש
 זה לונדון. של בבורסה מניות נוסף ושליש
 איזה דולארים. שיחליף מאיפה? הכסף הרעיון.

 של בפרנסתו לפגוע מסרב אני לרכוש? מניות
כזה. לכם יש אם שלכם, הברוקר

יהיה?• מה
 15ב־ שיפורסם המדד למשל, מעניין. יהיה
 של שנתית מאינפלציה אותנו יעלה בחודש.
 ספרות, ארבע של לאינפלציה ספרות שלוש

היפר־אינפלציה. בקיצור, או,
 ההסתדרות של הבאה התביעה לכן

 שבועי, שכר תשלום להיות צריכה
 במדינות מהמתוקנות בכמה כנהוג

 השכר יספיק לא אז או העולם.
 כמובן, בתנאי, כזד״ בקצב להישחק
שבוע. מדי שיוצמד

 כמו נדר, בלי השנה: סוף עד יקרר״ זה וגם
שקלים. 1070ל־ הדולר יגיע שכנתי, שאומרת

 סוך נוכל, השנה סוף לפני שבוע
 אחד דולר בירוק, ירוק להחליך סוך

שקלים. אלך של בשטר
 דולאריזציה תהיה לא יהיה? לא ומה
 במקום חדש מטבע לא וגם הקרוב, בעתיד
 את להכות נוסף כושל ניסיון יהיה השקל.

הכל שאומרים כמו יצלח, שלא האינפלציה,
כלנים.

האמי הצרות תבואנה זה אחרי
 על ממליץ עדיץ אני ולכן תיות.
 בטוח. כאפיק-השקעה הירוק, הדולר

ממשל בצמודי-דולר שמשקיע מי
עצמו. אחריות על זה את עושה תיים,
 בקיצור הוא הנה המסר, את הבין שלא מי
 בכוח יקטן בשקלים, יגדל השכר שוב: נמרץ

 לעומת אבל, פחות, לקנות נוכל שלו. הקניה
 לפרק שנצטרך אומר תה יותר הרבה נוציא זה,

החודש. את לגמור כדי חסכונות

המאפיה ראש
בבורסה

 שני ביום המאפיה, ראש את אותו, פגשתי
 אחד כל יחד, סעדנו במלון,אכדיה. האחרון,
 בפניו אותי הציג מעמיתיי אחד נפרד. בשולחן
 סיגר, עם שמנמן טוב. נראה דווקא נוצר. והקליק

 טובה עברית מדבר עצמי. וביטחון הומור שופע
 שהדבר כמה עד ירושלמי, גרוניות. וחית עין עם

 מברך מהמתכנסים, רבים מכיר מוזר. ייראה
 המוצגת אחת כל לחבק מנסה אחד, כל לשלום
 גם כך לפניו. הולך שמו כאלה. רבות ויש לפניו,

מקצועו. דיוק, ליתר או, עיסוקו,
 המאפיה, ראש אנג׳ל, דני את להכיר נא

 ממהר שהוא באנגלית, בכרטיס־הביקור כמצויין
 הטלפון מיספרי מופיעים גם 'שבו לידי, לתחוב

 ישיר קשר לצורכי הטלקס כולל ובבית, במישרד
לים. מעבר המאפיונרים עם

 ברמקול, שמו את שומע אני להפתעתי,
 בכינוס וזה דברו את לשאת מוזמן שהוא המודיע

 שר־התעשיה־ שרון, אריאל גם משתתפים בו
 פרס, שימעון שר־האוצר; מודעי, יצחק והמסחר;

 באולם שר״הכלכלה. יעקובי, וגד ראש־הממשלה
 השנתית. לוועידתם שהתכנסו תעשיינים מאות

 הוותיקה אנג׳ל מאפיית של מבעליה אנג׳ל, דני
 ומגלגל הנואמים בימת על עולה בירושלים

 שלמה אומר, הוא כן, כולו. האולם את בצחוק
 אני, זה בתל־אביב בבורסה הנסחרת ,1 אנגיל
 יצאנו מאז עשתה (המניה) שהיא כמה ותראו

לשוק(הרבה).
 ראש לדרגת הגיע כיצד לי, מספר הוא ועכשיו

 הוא ״ובכן,״ מעניין. בהחלט בארץ. המאפיה
 קווין, אנתוגי את בניו־יורק ״פגשתי מספר,

 ועוסק סרטים מעסקי שפרש הידוע, השחקן
 אותו, שאלתי המאפיה. על ספר בכתיבת עכשיו

 הסתכל הוא בישראל. המאפיה על גם יכתוב אם
 מאפיה שיש ידעתי ,לא ואמר: בתמיהה, עלי

 ראש לפניך עומד לו, אמרתי הנה, בישראל?!׳
 אומר ״מאז,״ וסביבותיה. הקודש בארץ המאפיה

מתאים." כרטיס״ביקור איתי נושא ״אני אנג׳ל,
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