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סוערת, מסיבה בכל אותם רואה תה
 יזם כל יושבים הם מועדון־לילה. בכל

 ב־ בהם ,נתקל אתה ובחול. בג׳קי שישי
 בבתי־ ביותר, המפוארים במלונות חו״ל,

 אירופה. של ביותר המפוארים הקאזינו
 תמיד הם הגבלה. ללא מידיהם זורם הכסף

ו זבמסיבות־צדקה זוהרות, נשים מוקפים
 המבוקשים הקונים הם פומביות מכירות
היהלומנים. — הם ביותר.

מוסכ שיטת־פיקציה קיימת לאוצר. הם
מישרד-המיסחר־וד,תע קובע לפיה מת,

 הייב יהלומים של קאראט כל על כי שייה
 220/0, לאוצר להכניס יהלומי־הגלם יבואן

 מן הרווח כאילו שהוא בממוצע, ,תוספת
בישראל. העיבוד
 יותר בחו״ל היהלומן מקבל כלל ,בדרך
 מחיר על בלבד 22/>0 של1 תוספת מאשר

 ׳אצלו, נשארת זו תוספת יהלומי־הגלם.
 לדווח או לאוצר להכניסה חייב הוא ואין

 מותר האוצר, בהסכמת מזו: יתדה עליה.
 אלו! בהתחייבויות היהלומנים בין לסחור

 יהלומן אם היינו, הייבוא. ,תוספת של
דו באלף גולמיים יהלומים הביא אלמוני

 היהלומים, בוא עם אותו, מחייבים לר,
 שהם ,229״׳ ועוד דולר 1000 לבנק להכניס

 מיה־ לקנות יכול היהלומן דולר. 1220
 תוספת־יבוא הפקדת על אישור אחר לומן
 כאילו לבנק להכניסה דולר, 220 בסך
שלו. היא

 יתו־ באישורי מיסחר מתקיים ' למעשה
וני ערד־ימוסף), גם (הקרויות ספת־הייבוא

 של במחיר היהלומים בבורסת לקנותן תן
אגורות. כעשר פחות השחור, הדולר

 ז השחור לדולר הצמידות מה ,משום
דו ומכירת לקניית העיקרי המקור שכן

 עודפי את היהלומנים. הם שחורים, לרים
הערך־המו־ מעל מקבלים שהם הדולרים

ד שו ץ ה צ הנו

 שנה לפני ועד היהלומים, בורסת נשיא שניצר, משההבורסה נשיא
 עבור להשיג השכיל שניצר בענף. הגדול היצואן

 לחממה ענף־היהלומים הפך לו תודות רבות. טובות־הנאה — עצמו ועבור — היהלומנים
במיסוי. פנטסטיות הקלות בעזרת היהלומנים פורחים בה האוצר, בפני ומסוגרת סגורה

 זואולוגי יצור הוא הישראלי היהלומן
 מיליוני המרוויח אדם זהו במינו. מיוחד
 ממס־ למעשה, פטור, והוא לשנה, לירות

ההכנסה.
 הפוטרות מדינות כמה מוכרות בעולם

בי ודוז, כמו ממס־ההכנסה. תושביהן את
 שבמדינת פנמה כמו ;ליכטנשטיין רת

 כל בישראל, קימאן, איי כמו פנמה;
ופנמה. לדה ׳כתושב כמוהו יהלומן

ב שזורים בישראל היהלומים עיסקי
הש הדולר עיסקי עם יינתק בל קשר
 גן־עדן אחרות. שחורות והשקעות חור

 משלם בה במדינה היום פורח זה שחור
 ובאותה — מס־הכנסה 87;>/0 העובד האדם
מגוחכים. סכומים היהלומן משלם מדינה

^י  למועדון־לילה, לפעמים שיוצא ץ
 יחזקאל את שם שיפגוש הסיכויים כל *!

 אוטו את גרינשטיין, סלומון את גולדמן,
 נפתלי את רחמינוב, דוד את בירנבאך,

 גיטר מיכה את חוצ׳נר, פריץ את אלון,
קליינמן. ליאון את או

נשי עורר כיצד מספרים היהלומנים
 במלון איום סקנדאל שניצר משה אם,

 שבועות לפני זה היה בלונדון. צ׳רצ׳יל
 באותה במלון שניצר שהה עת אחדים,

 רביו יצחק ראש־הממשלה בו שהו בה עת
 את לסנוור החליט שניצר וייצמן. ועזר

יק בחפתי־זהב ווייצמן רביו של עיניהם
שהת קודם דקות כמה והנה שקנה, רים
 כי גילה למיסעדה, ולרדת לענדם כוון

 לא הצעקות כל מחדרו. נעלמו החפתים
 טוענים היהלומים בורסת ויליצני עזרו,

שרוו עם בחולצות •רק הולך הוא מאז כי
קצרים... לים

ב עשה כולו הישראלי היהלומים ענף
 דולר. מיליון 570 של יצוא 1973 שנת
ברשי הראשון במקום העמידו זה יצוא
 לפני ירק המדינה, ישל ענפי־ייצוא מת

 100כ־ היהלומים יצוא היה אחדות1 שנים
 ו־ הענף פרח והנה בלבד, דולר מיליון
 זה סכום מתוך חממה. כבתול ישיגשג
 בידיהם בלבד יהלומנים תישעה ריכזו
 609׳סכ- היינו דולר, מיליון 336 של יצוא

 כולו. היהלומים ענף של הייצוא מכלל
ו בן־ציון האחים הם הגדולים תישעה

 יצוא)! דולר מיליון 46.2( פוזיילוב אריה
 ( )24.6( לוסטיג משה ,• )40( שניצר מקזה

 לוסטיג חיים * )13.5( שטיינמץ ׳ראובן
 אריה )<12( מולדבסקי האחים ; )12.3(

 ויהלומי )11( מולד חיים );11.6( קצף
).10.6( קרן־אור
הכ הגדולים מתישעה אחד כל כמעט

הקודמת. השנה לעומת יצואו את פיל
 כולה הארץ הוכתה המיתון, אחרי
 היהלומן כי נתגלה כאשר בתדהמה

שנותנת בכספים השתמש זים צבי יהודה

 בהם ורכש יהלומים, יצוא למימון המדינה
ב מחזיק זים כי התגלה כאשר קרקעות.

 בשנת — לידות מיליון 100ב־ נכסים ידיו
 כל כי הוברר אז הארץ. רעשה — 1965

 סכום־ כל כימעט למשיד יכול יהלומן
 הוא היצוא, עידוד מכספי שירצה, כסף

בלבד, 60/0 של ריבות זה כסף על משלם

 ללא רוחו, על העולה ככל בכסף ועושה
 היהלומנים משכו 1965 בשנת פיקוח. כל

 זו. נמוכה בדיבות ■לידות מיליון 300
מיל 650 היהלומנים קיבלו 1973 בשנת

.60כ־,/ של נמוכה בריבית לירות יון
ל היום עד חייבים ,אינם היהלומנים

של־ היהלומים ׳מכירת תמורת את הכניס

 בחשבו־ משאירים ד,ם להם, שנקבע סף
ה בשוק מוכרים או בשווייץ נות־בנקים

 ערך־ של חוב לכסות עליהם כאשר שחור.
 יאו שחורים דולרים קונים הם מיוסף,

 דולרים על הבניויוות התחייבויות־יצוא
שחורים.

ר, ך*  תיתכן ■זו ט,פי,דית חיממה אמו
לכ למם־ההכנסה. אי־יתשלום בגלל רק ^

 מס־הכנסה לגבות מאשר קל אין אורה,
 הנכנס גולמי יהלום כל היהלומנים. מן

 היהלומים, על הפיקוח את עובר לישראל,
 ולדעת אחריו לעקוב בנקל שניתן כך

ו האומנם ולמי. נמכר, בכמה
 שיל־ שבין בהסכם מבט להעיף רצוי
מ היהלומנים, לבין מס־יההכנסה ■טונות
 היהלומנים ראשית, למשל. ,1972 שנת

 נציבות הוראות מניהול־ספרים. פטורים
ני שלא ״׳נישומים :קובעות מס־ד,הכנסה

 בדיקה לאחר שנתברר או ,חשבונות הלו
ל בסים לשמש יכולים אינם שסיפריהם

התחשיב.״ פי על יוערכו שומה׳
 יהלומן לכל גלוייה .הזמנה אומר, הווה

 עצ־ כל בעוד שכן, כלל. ספרים לנהל לא
 לכך צפוי ספרים ינהל שלא אחר ימאי

כ הכנסותיו יאת יעריך השומה שפקיד
 כי במפורש נקבע כאן הרי עיניו, ראות

 את יקבע כסידרם, ספרים ינוהלו לא אם
התחשיב. השומה

 פוליטי הסכם למעשה, הוא׳ התחשיב
התח היהלומנים. לבין האוצר ראשי בין

 יהלומים יצואן שיל הכנסתו כי קובע שיב
 לירות 3.10 ירק היתד, 1971־1972 בשנת

ב הממוצע שמחירו יהלומים לקאראט
גדו בדיחה זוהי לירות. 450 היה עולם

זאת. יודעים פקידי־יהשומה וגם לה׳
 מס־ההכנסה בהערכות הגיחוך אולם
 לשנת המס שומות בפרשת היטב מתבדר

נצי הוציאה ,1974 בינואר 31ב־ .1972/73
 הכנסות להערכת תחשיב מס־ההכנסה בות

 נא .1972/1973 המס לשנת היהלומנים
 מס־ לתקנות בהתאם לתאריך! לב לשים

הצה לתת חייבים הנישומים כל ההכנסה,
 31ה־ לתאריו יעד 72/73 שנת לגבי רות

 רשאים זה מתאריו החל .1973 באוגוסט
כ שומות לקבוע מס־ההכנסה שילטונות

ל חודשים ארבעה והנה, עיניהם. ראות
 ישראל, כלל לגבי הסופי התאריך אחיי

 כלומר, תחשיביו. את מם־ההכנסה מוציא
 יחד כמה עוד לעכב רשאים היהלומנים

מהם. המגיעים המיסים את דשים,
 על-ידי חתום הפעם, שהוצא התחשיב

 מס- נציבות שיל בכירים כלכלנים ישני
,יוד,וא בהס שלא הושג כי מצהיר ר,הכנס̂ה

!היהלומנים כמת
הקוד־ התחשיבים לכל בניגוד הפעם,

)24 בעמוד (המשך


