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 מניות השבוע באמצע תיסחרנה באשר
 הביטוח סוכנות של ׳החדשה האימיסיה

 ׳ההיצע. על ׳הביקוש יעלה ״סקוריטס״,
 מנהל של בהיסטוריה דרך ציון זה יהיה

 מציעה ההנפקה הראון. יעקב החברה,
 בנות רגילות מניות 6,250,000 לציבור
 אופציה. עם יחד ,250* של במחיר לירה,

 יחידות לרכוש יצטרן אותן לרכוש הרוצה
 מניות 100מ־ !מורכבת ׳מהן אחת שיכל

אופציות. 25ו״ רגילות
 הנפרע הונה כי ימלמד !החברה תשקיף

ה מניות בל לירות. 18,750,000 הוא
ומש- הראון יעקב בידי מוחזקות חברה

הדאון ד״ר
לפושעים פרס

 תקבל המניות שליש מבירת תמורת פחתו.
ל המיועדות לירות 14,600,000 החברה
 מטרת זוהי לא !אולם העסקים. הרחבת

ההנפקה.
 והיא ,1943 בשנת נוסדה ״סקוריטס״

 1976/77 בשנת עובדים. 90 עתה מעסיקה
 לירות. מיליון 105 שקיבלה הפרמיות היו

אלמנ בביטוחים בעיקר עוסקת החברה
 תעשייתי. בביטוח התמחות עם טאריים,
 מראים החברה של הכספיים הדו״חות

 וקרנותיה החברה הון היה 1977 בשנת בי
 החברה החזיקה כן לירות. מיליון 21.2
 סחירים, ערך בניירות לירות מיליון 30.6
 33.7ו־ בבנקים במזומנים מיליון 13.5

ו חברות אצל לזכותה רשומים מיליון
 88.4 היה המאזן בל סן ביטוח. סוכני

י לירות. מיליון
 מעסקי זו מאזן לשנת החברה הכנסות

 ההכנסות לירות. מיליון 19ל־ הגיעו ביטוח
 סך לירות. מיליון 8.4 — ערך מניירות

 לירות מיליון 27.2 היו ההכנסות כל
לירות. מיליון 88.4 של ׳מאזן על ברוטו,

 וההכנסות לירות מיליון 6.4 היו ההוצאות
 לירות. מיליון 18.5 היו מס לפני הנקיות

 רווחים לחברה נותרו מס ניכוי אחרי
 1966 בשנת לירות. מיליון 7.7 של נקיים
 4.5ל־ מס לאחר הנקיים הרווחים ׳הגיעו

 מיליון 55 של מאזן על לירות, מיליון
לירות.

 מרוויחה החברה בי מגלים הדו״חות
 לישנה. לירה של למניה לירה מחצי יותר

עלי ומשלמים בחברה מצטברים הרווחים
 בעל של הבעיה לכן כבד. מס״הבנסה הם

 הרווחים את להוציא כיצד היא החברה
 לעצמו דיבידנד יחלק אם מס. במינימום

 ביותר. הגבוה בשיעור מס־הכנסה ישלם
 בניירות השקעות של בדרך הלך כה עד

 החברה. מכספי ,הלוואות באמצעות ערך,
 הון במחצית מחזיק הראון החברה בעל

 את ״הראון והברוקרים חברת של ׳המניות
לביא״.
 מ- הלוואות לזכותו !משך הראון יעקב

ה בסכומים שונות בתקופות ״סקוריטס״
 1976 בשנת לירות מיליון 4 על עולים

 הוא .1977 בשנת ממיליון לפחות ויורדים
 2.1 לביא״ את ״הדאון לחברה הילווה
 הרווחים התשקיף. לתאריך לירות מיליון

 הערך ניירות מעסקי הראון יעקב של
 לביא״ את ״הראון באמצעות הנעשים
 תלוי — מס מכל פטורים להיות יבולים

בהיקף.
פטו ניכרים רווחים להבטיח בדי אולם

 רישום בארץ הפירמות עושות ממס, רים
 ערך, לניירות בבורסה החברה מניות של
 פטורות המניות ממכירות ההכנסות ואז

 ־ ניתן הרפורמה לפני החוק. לפי ׳ממס
 גבוה, בשער המניות את לרשום היה
 מפטור המוכר נהנה לציבור מכירתן ועם

 המניות בעלי על-ידי נוצל הדבר מלא.
 ישולם כי ברפורמה נקבע לבן ״עלית״. של
 של ההיסטורי השווי בין ההפרש על מס

עוק עתה בבורסה• הרישום לבין המניה
 במחיר מניה רישום על-ידי זו תקנה פים

 בבורסה. שערה את מעלים ואחר נמוך,
 למחיר ההנפקה !מחיר בין ההפרש על

ממס. מלא פטור יש בבורסה !המכירה
 הוא עשירה. ביוגראפיה הראון ליעקב

 ראש יעם אחת בכיתה בסלובקיה למד
ה המפלגה ומזכיר צ׳כוסלובקיה ממשלת

 ומדבר הוסאק, גיאורג קומוניסטית,
 היה אביו רגילה. בלתי בחמימות עליו

 גדל הוא בסלובקיה. ביטוח חברת מנהל
 מסרב הוא לכן הנאציזם, עליית בתקופת

 הגרמני. העסקים עולם עם במגע לבוא
 יחד למשפטים כדוקטור הוכתר 1938ב-

הרביזיו בתנועה פעיל היה הוסאק. עם
 אוניות שלוש של מסע אירגן ניסטית,
 עלה מהן אחת ועל בית״ר, של מעפילים

כדו כשחקן התגלה בארץ לישראל. בעצמו
עליו. רבו בית״ר וקבוצות טוב רגל

 הוא אנטי-מימסדיות. דעות להראון
 בי וסבור הון, להלבנת בחריפות מתנגד

הכל המהפך לפושעים. פרס יינתן בכך
 בשכבות קשות לדעתו, פגע, האחרון כלי

מייד. לפצות יש שאותן החלשות,

חדש
שר לייבוא ב

וה המסחר התעשיה, משרד משלחת
 על חתמה ארז עודד בראשות תיירות,

 10,000 לרכישת הדרומית באמריקה חוזים
 1,350 של ממוצע במחיר קפוא בשר טונות
 מארגנטינה ייובאו טון 8,000 לטונה. דולר
 שולית כמות מאורוגוואי. טון 2,000 ועוד

 על מקוסטח-ריקה תיובא טון 500כ- של
 בשר מוכרת ׳הממשלה ישן. חוזה חשבון

ל לירות 30 של במחיר לסיטונאים זה
 בולל זה מחיר מס״ערך־מוסף. ללא קילו,
 לממשלה, לטונה לירות 4.00 של רווח
ההוצאות. בל ניקוי אחר

 את תחילה בכוונה מייקרת ׳הממשלה
 רכישת לעודד בדי הקפוא, הבשר מחירי
 העת כל עולה שמחירם קפואים עופות
 1978 בינואר הסובסידיות. ביטול בגלל

ה לעוף סובסידיה עוד !הממשלה תבטל
ל- לירות 8 בעוד יתייקר ומחירו קפוא

ו אולי במקום נת
 חדש סניף הפועלים״ ״בנק פתח באשר

 שר־האוצר ׳הוזמן אנגליה, במאנצ׳סטר,
 ארליך הפתיחה. לטכס ארליך שמחה

 כממלא שלח ליבוא, יכול אינו בי הודיע
ב השני הכלכלי השר את לא מקומו

 שר- את אלא הורביץ יגאל חשיבותו,
פת. גדעון השיכון
 שגב, חנוך פית, של האישי עוזרו אגב,

 תקופת אחרי מתפקידו, אלה בימים פורש
 פרטיים לעסקים פונה הוא קצרה. כהונה

משרד. צרכי של ייבוא —

ה מחיר את תייקר היא במקביל קילו.
דומה. בשיעור הקפוא בשר

שבי עקב שנוצר קפוא, בכבד המחסור
ל עומד באמריקה ׳הנמלים עובדי תת

 של משלוח ארצה מגיע השבוע הסתיים.
 ובשבוע מארגנטינה קפוא כבד טון 100
 ט־ טון 150 של נוסף משלוח יגיע הבא

ארצות״הברית.

מודעי את חוקרים האמויקאים
איש האמריקאית הערך ניירות ועדת

קיב בי ״העולם־יהזה״, לכתב במכתב רה,
ששיל התשלומים בעניין מכתבו את לה
 מודעי יצחק לשר ״רבלון" חברת מה
הווע הודעת רשמית. בחקירה החלה ובי
 ב״העולם- הפירסומים בעקבות באה דה

שחב־ ׳הלא״חוקיים התשלומים על הזה״

היהלומים
הנוצצים

שני משה היהלומים, בורסת נשיא
 לא הוא כי ונראה ב״מערייב״, רואיין צר,
:לדבריו שאמר. מה בדיוק הבין
 יהלומים. לפועל חודשי שבר אין •
בקבלנות. עובד הוא
 תהיה הלירה שער משינוי בתוצאה •

ל מעל היהלומנים :של הרווח תוספת
ש לדבריו מאליו מובן !לירות מיליארד
אלה. ברווחים ישותפו העובדים

 לקופת השנה יכניס היהלומים ענף י•
 ״שלא ענף זהו ;דולר מיליון 275 המדינה

להשק ממשלתית, לעזרה מעולם נזקק
להלוואות,״ ממשלתיות, עות

ספ לרישום ׳מתנגדים היהלומנים <•
 הכנסותיהם את להסתיר כדי לא רים

 מתשלום ולהימנע ׳האוצר !מעיני הגדולות
 מפני זאת עושים הם אמיתי. מס״הכנסה

 מייד בסוד, יהלומי-גלם רוכש שהענף
 היהלומים סנדיקאט ידיעת ללא שניה,

 נעשית גמורים יהלומים מבירת הלונדוני.
 על אוסרות רבות ארצות כאשר בסודיות,

הסחו את שולחים לכן יהלומים. ייבוא
 ורק אחרת, בארץ סמויה לכתובת רה

כמובטח. בזמן, תמיד מגיע הכסף
ה אומרות ומה שניצר. דברי באן יעד

ז עובדות
בהוצ החדש, הסטאטיסטי השנתון י•

ת ל, א א ר ש ת־י ל ש ט ר מ ס מ׳ מו ע  כי 338 ב
 12.3 1976 בשנת היו היהלומים בתעשיית

ל הממוצע השכר שכירים. עובדים אלף
 אשתקד היה היהלומים בתעשיית שכיר
 אחד הייה זה ישבר לחודש. לירות 2,454

 או :השניים מן אחד במשק. הנמוכים
 שהשנתון או קוראיו את מטעה ששניצר

העובדות. את מזייף
ברוו שותפו לא שהעובדים ׳מכיוון י•
ישות כי להניח סיבה אין לכן, קודם חים

המהפך. ברווחי פו
 1976 לשנת ישראל בנק דו״ח •

 במשך גדליה היהלומים קרן כי מוסר,
 אשראי מעמידה זו קרן .567ב-״ השנה

 במטבע לערך, 87״ של בריבית ממשלתי
 האשראי היקף היהלומים. ענף לרשות זר,

 בדי עד נמוכה בריבית ליהלוימנים שניתן
ש ימבאן לירות. מיליארד 3 הייה גיחוך
 מטעים ישראל בנק דו״ח או שניצר משה

הציבור, את
 ב־ פורסמה הראיון לפני ימים כמה
 כתבה ״ביזנס-וויק״ רב־היוקרה .שבועון

 ועל הלונדוני היהלומים סנדיקאט על
 על סופר בכתבה אופנהיימר. הרי ,נשיאו

 הסנדי- של יהלומי-הגלם מחירי העלאת
 מחיר באשר ,177״ של בממוצע קאט
 הועלה ישראל שולטת בהן המלס אבני

ש היא בגלוי שפורסמה הסיבה .407ב־״
בשווקים מלס אבני עתה קונה ישראל

ו והאנרגיה לשר שילמה ״רבלון״ רת
 לממשלה, המשפטי היועץ גם התשתית.
 לחקור הורה ברק, אהרון פרופסור

בלתי־חוקיים תשלומים מודעי קיבל האם
מ״רבלון״.

 כיהן היבחרו לפני בי ציינו, הפירסומים
בישר ״רבלון״ ובנשיא בחבר-בנסת מודעי

 הכפולה כהונתו שנות חמש במשך אל.
 בניגוד בחו״ל, משכורת מ״רבלון״ קיבל

ל שנה בחצי לפני התגלה הדבר לחוק.
 אינטרנשיונל״, ״רבלון של !החדש נשיא

 חשש, הוא זה. נוהג מייד להפסיק ׳שהורה
נער ״לוקהיד״. בנוסח !משערוריה כנראה,

 !הנשיא לבין ׳מודעי בין נוקבם דיונים כו
 את בחו״ל מודעי קיבל ובסיומם החדש,

לזכותו. שהצטברו הכספים
 לטובתו הפרישה ״רבלון״ כי טען, השר

 פנסיה קרן חשבון על תשלומים העת בל
 משך לשר שהתמנה מרגע וכי מיוחדת,
 למס־ההבנ- כך על ודיווח אלה סכומים

סה.

 במחיר אנטוורפן, במו בעולם, שונים
 הסג- הסנדיקאט. ממחיר 357ג־״ הגבוה

 רכישת את להגביר עתה החליט דיקאט
 ברית״המוע- — :הראשי המקור מן המלס

ל וכך מחיר תוספת לה ולשלם — צות
באמצעו- שלא אלו אבנים מכירות מנוע

אופנהימר נשיא
מדינת'מבריחים

 ידועה שניצר שיל שהסודיות מכאן תו.
 אי-רישום על-ידי להסתירה סיבה בל ואין

 מצהיר המלוטש, למכירות אשר ספרים.
יהלו מבריחה התעשיה כי הבורסה נשיא
 ודורש לחוק, שונות,ובניגוד לארצות מים

למבריחים. לסייע ישראל מממשלת
כ להתפרסם רוצה ישראל אם ספק
 מה פאראגווי. דוגמת מבריחים, מדינת

 את בספרים לרשום צורך בל שאין גם
 ששילם. המחיר את רק אלא הקונה, שם

 רצון :הסיבה שניצר. חושש בדיוק מכך
מס-אמת. לשלם שלא
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