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 משהו שקונים אלה שמתעשרים שומעת אני החיים כל
 אני עכשיו עולה. כשמחירו אותו ומוכרים גזול, כשהוא
 ולקנות לרוץ שצריך ומכאן כירידה, נמצא שהדולר מבינה

 נסיעה דולארים(למטרות לקנות כשניסיתי אבל דולארים.
 המבין לאיש פניתי אז כמשוגעת. כמו בי הסתכלו לחו״ל)

 ״בנק נגיד שהיה מי זנבר, משה העולם, ובכלכלת בכספים
 מוכרים או דולארים קונים ״עכשיו אותו ושאלתי ישראל",

דולארים?"
למכור. צריך עכשיו לדעתי,

לקנות! צייד כאילו אז בירידה, הדולר אבל •
כש לנקודת־השפל. עדיין הגיע לא אבל בירידה, אומנם הוא

לקנות. צריך אז לנקודת־השפל, יגיע
לנקודת־השפל? מגיע הוא מתי יודעים ואיד •

 זה בעולם בכסף שמחזיקים מי אצל אבל ניחוש, זה בשבילך
אחר. סיפור
כלומר? •

כספים
 סכום־ ספקי־הנפט בירי הצטבר העולמי משבר־האנרגיה מאז

 מוסדות או אנשים על־ידי מנוהלים אלה סכומים מזומנים. של ענק
 גורל את קובעים כאלה 200 או 100 ״מנהלי־כספים״. הנקראים

 הם לנקודת־השפל, כבר הגיע שהדולר מאמינים הם אם הרולר.
לעלות. שוב יתחיל מחירו ומכאן אותו, לקנות יתחילו
עשירים? יותר ,ייעשו העשירים שוב בלומר, •
 יחליטו האלה 200ה־ או 100ה־ שכל ההכרח מן לא אבל כן,
השני. חשבון על ירוויח האחד ביניהם שגם אפשרות יש ולכן ביחד,

 גרושים כמה לעשות דרך שום אין הקטנים, לנו, •
טוב? ננחש כן אם אלא העולם, של מהצרות

ככה. בערך
 מתי, הזה״. ״העולם לקוראי טיס איזה תיתן אולי •

הדולר? מחיר של נקודת־השפל תהיה לדעתך,
 אני, במדויק. יודע לא אחד אף כי כאלה, טיפים לתת אסור
 ב־ יירד כשהוא תהיה הדולר של שנקודת־השפל מאמין אישית,

שמי) (דניאלה נוספים. 4־5*׳
1 ו 8 י ו ........................................................ ו

 שלו החודשי הלוקש את פרש וייס שבח חבר־הכנסת
 חברי״ לשכר הצפויה שהעלאת־השכר והתלונן האומה לפני

מותרות. בבחינת ואינה כורח״המציאות, היא הכנסת
 דמון, חיים חבר״הכנסת לסיעת־המערך, לעמיתו פניתי

וייס. של למחאתו שותף הוא אם ושאלתי קטנה, לילדה אב
 למשכורות יחסית סבירה, בהחלט היא שהמשכורת היא דעתי
 זה — הפרטי לסקטור תשווי אם אבל הציבורי, במשק הנהוגות

לגמרי״. אחר סיפור
החודשית? המשכורת עם מסתדר אתה איך •

 לי יש מזה חוץ היא. גם עובדת אשתי, פנינה, דוגמה, לא אני
במישרד־עורכי־דץ. כשותף נוספות, הכנסות

כנסת
ביני ומרכלים יושבים חברי־הבנסת, כשאתם, •

השבר? גובה על תלונות נשמעות עצמכם, לבין כם
 מתלוננים כולם אבל השכר, גובה על תלונות נשמעות לא
בשמיים. שלנו שהשכר שחושבים על־כך

 חבר־ לא ״אתה אותי: שאל הוא נהג־מונית. עם נסעתי פעם
 נוסע אתה ״מה, אותה שאל הוא אז בחיוב. עניתי רמון?״ הכנסת

 מקולקלת. שלי שמכונית והסברתי בחיוב שוב עניתי במונית?״
צמוד?" נהג עם מכונית לכם ״אין מהמושב, נפל כמעט הוא ״מה?"

והת השכר על שחושבים מה בין עצום פער שיש היא הבעייה
המציאות. לבין שלגו נאים
 את תואם לא מקבלים שאתם השכר הלב: על יד •

משקיעים? שאתם העבודה
 פחות שמרוויחים כאלה יש שמות, בלי אינדיוודואלי. מאוד זה
מדי״. הרבה מרוויחים ואתרים ומתאמצים, מזיעים שהם ממה
ואתה? •

מש את מרוויח שאני תכתבי רק עצמי. על להעיד יכול איני
ברק! ה1(דפ ביושר. כורתי

 עורכי-הדין לישכת על-ידי חלקית הושעה ברזל שמואל
 לדין העומד הפרקליט, אל טילפנתי הכותרות. הודיעו כך -

 על פרטים לשמוע וביקשתי צפון־אמריקה", ״בנק בפרשת
זעם: וסימפטי, נינוח איש בדרך־כלל ברזל, מצבו.

פדשות
בעיתונות. תבעתי^ניקונים קישקוש! הכול מוטעים! הפירסומים

ז!1דיב על לדין אותם אתבע — יתקנו שלא מי
האמת? מהי •

והח בענייני, דיון חודשיים לפני קיימה עורכי־הדין לישכת
 הגיש בלטמן, יונה פרקליט״המדינה, אותי. להשעות שלא ליטה

 הראשונה הפעם זוהי אבל זכותו, זאת מחדש. בכך לדון בקשה
חבר. להשעות שלא החליטה שהלישכה אחרי זאת שעושים

 עוד אהיה שלא ללישכה הודעתי מיוזמתי, שאני, הוא שקרה מה
בהסכמתי. נעשה זה בנקים. אייצג ולא ציבורית, בחברה דירקטור
 וחיכינו מהדיון, גדולה בשימחה — ופרקליטי אני — יצאנו
 לי הסתבר פיתאום בעיתונות. לפרסמם כדי ההחלטה, לנימוקי
מסולפות. הדלפות נעשו אחר מעוניין שממקור

 לקריירה להזיק עלול בהסכמתך שנעשה צעד גם •
לא? שלך.
 היה זה פרנסה. לא זאת דירקטור, להיות בכלל! יזיק לא זה
 שזה מסתבר הזה. מהכבוד כיום נזהרים מעמיתי רבים אגב כבוד.
ברק) (דפנה צרות. מביא
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