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)57 מעחוד (המשך
הוז לא זו שנקודה מיקדה זה אץ

השו המתחרים על־ידי עד־כה כרה
ליש בחברה הגרמנים של חלקם על נים

 בעיתונות. פירסום לידי באה ולא ראל,
 שעל- ■החוק את להשכיח מבקשים כולם

 ניתנות פיו ושעל החברה, פועלת פיו
השונות. ההטבות בה למשקיעים

שימה הר
ה יי סו ח ה

 להקים כדי הוקמה לישראל לדוברה
 שימוש תוך בישראל, תעשיה ולפתח 1 י

הרא הנקודה את מחוץ־לארץ. יהודי בהון
הש כל ברצינות. איש לקח לא שונה

קיי במיפעלים היו החברה של קעותיה
ב חלקה מילבד ומבוססים. גדולים מים,
ליש החברה השקיעה ובבתי־הזיקוק, צים
 חשמליים, וחוטים כבלים בחברת ראל

 בירושלים פלזה במלון בטבריה, במלונות
ה הנקודה אך אלרם, הבנייה ובחברת

רצי היא מחו״ל, בהון הצורך — שנייה
עצ בחוק ביטוי לה ניתן שכן יותר, נית
השו ובהטבות בהנחות שתזכה כדי מו.

מהש 807!״ להשיג החברה על היה נות,
 סיבת היתה וזאת לישראל, מחוץ קעותיה
 עשר לפני שנעשתה הסיבובית העיסקה

לע ניסו עוד אז מיסגרת). (ראה שנים
כאי ישראלי הון ולהציג החוק, את קוף
 טורחים אין כבר היום זר. הון היה לו

זאת. לעשות אפילו
 מגלה החברה של בעלי־המניות הרכב
 זכאית אינה לישראל החברה כי בבירור
 שר־ מקבלת. שהיא המפליגות להטבות
 ההטבות את לבטל רגע בכל רשאי האוצר
 שיחזירו החברה בעלי את ולאלץ הללו,

 כדין שלא שקיבלה ההטבות כל את לו
!האחרונות בשנים

 סירב פלדמן, יקעב החברה, מזכיר
 בעלי-המניות. ברשימת העיון את להתיר

 את לפרסם נוהגות אינן ״חברות לדבריו:
 החברות רשם שלהן.״ בעלי־המניות
 בירושלים במישרד־המישפטים והשותפויות

 בעלי- ברשימת העיון את להתיר הורה
 תו- כי מגלה הפשוט והחישוב המניות,

 הרבה מחזיקות בחו״ל וחברות שבי־חוץ
 החברה של המניות מהון 8070,מ־ פחות

לישראל.
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 מיליון 42כ- מושקעים חכרה ף
 זכות המקנות א/ מסוג במניות דולר ■י■

מש בידי יש זה סכום מתוך הצבעה.
 מניות ישראליות וחברות פרטיים קיעים
הגדו בעלי־המניות דולר. מיליון 15 בשווי

 מניות שבידו עצמו, מישרד״האוצר הם לים
 של חברת־הבת דולר, מיליון 3.95 בשווי
מיל 2 בשווי מניות שבידיה ליס, צים,

המז בנק של החברה־לנאמנות דולר, יון
 דולר, מיליון 2בכ- מניות שבידיה רחי,
 יותר בשווי מניות שבידיו הפוטלים, בנק
 של והחברודלרישומים דולר מיליון 2.5מ־

 1.5 בשווי במניות המחזיקה לאומי, בנק
 הם אחרים גדולים משקיעים דולר. מיליון
 פז, חברת־הדלק התעשיה, לפיתוח הבנק

 חברת כללי, בנק רובינשטיין, מישפחת
 דיסקונט, בנק של החברה־לרישומים דלק,

 מזשביץ) מישפחת (בבעלות עלנץ השקעות
מש בידי יש בסך־הכול לנדקו. וחברת
 המהוות מניות ישראליים בחברות קיעים

.׳א מסוג המניות מהון 387;־
 נקוב בערך מניות לכך מוסיפים אם גם

הקבו בידי המצויות דולר, מיליון 15 של
 כי מתברר ריגר, הד״ר של הגרמנית צה

 יש ישראליים וחברות משקיעים בידי
 החברה מהון לפחות 2770 המהוות מניות

לישראל.

 הרשימה על מתבססים אלה חישובים
ה שבפועל מאוד יתכן בעלי־המניות. של

 אפשרות יש שכן יותר, אף חמור מצב
 לישראל בחברה להשקיע רבים לישראלים

 בחו״ל. הרשומות חברות באמצעות גם
ה של ישרופ חברת למשל, היא, כזאת
 והון בשווייץ, הרשומה דה־רוטשילד, ברון

 מיליון 6נד ליותר מגיע שלה המניות
 והנשלטת בפנמה הרשומה לחברה דולר.

 מניות יש אייזנברג שאול המיליונר על־ידי
דולר, מיליון 2בכ־ לישראל החברה של

 באר־ הרשומה ישראל, משקיעי ולחברת
דומה. בסכום מניות יש צות־הברית

 כי לציבור נמסר שעבר הרביעי ביום
 דנו פת וגידעון הורביץ ייגאל השרים
 אם לישראל, לחברה ההטבות בביטול
 שר־התעשיה לישראלים. מניותיה יימכרו

 כי הארץ, לכתב ואמר לכת הרחיק אף
יאפ החברה על הבעלות בהרכב ״שינוי

 ניתן האם מחדש, לבדוק לממשלה שר
 בהקלות רביזיה חקיקה, באמצעות לבצע,

ב שינוי להכניס דרשתי שקיבלה... המס
אוטו יינתנו לא שהטבוודמס כדי חוק

מניות.״ בעל לכל מטית

ם חי רוו
ם קיי ס נ מ מ

 והתעשיה האוצר ששרי לגמרי דור ^
 החברה ״חוק את קראו את כלל

 הרכב מהו מושג להם ואין לישראל״,
מעלי- שהם או — בה הנוכחי הבעלות

פרם) <עם רוטשילד
לידר הברון חיבוק

 בחקיקת צורך שום אין במתכוון. עין מים
 בחוק שינויים בהכנסת או חדש חוק

 יינטלו לישראל שמהחברה כדי הקיים
 הרכב בשינוי צורך אין גם ההטבות.
 הקיימים הבעלות ומיבנה החוק הבעלות.

 היום כבר לבטל לשר־האוצר מאפשרים
החברה. לבעלי הניתנות ההטבות כל את

 לא מדוע השאלה מתעוררת למעשה,
 האוצר דובר מפי שר־האוצר. זאת עשה

 זה. בעניין תשובה להשיג היה אי־אפשר
 המדינה הכנסות על הממונה מישרד גם
 גביית אופי על ברורה תשובה נתן לא

 הברור והרושם לישראל, מהחברה המיסים
ממ שלה המניות ובעלי החברה כי הוא

 למרות ממס, נקיים רווחים לצבור שיכים
 שנקבעו בתנאים עומדת אינה שהחברה

החוק. על־פי לה
 את להפוך כדי החברה את הקים ספיר
משי לצורך כלכלית. למעצמה ישראל

 להבטיח מוכן היה מחוץ־לארץ הון כת
במיל מתנות־מס היהודיים למיליונרים

 רצה לא זה בתהליך לשנה• לירות יוני
יש וחברות משקיעים כמה גם להפלות
 מכוח ההטבות ניתנו להם שגם ראליים,
 סירב היהודי ההון אך שבידיהם. המניות
 מדינת־יש- שהעניקה ומההטבות להגיע,

 של הגרמנים המשקיעים בעיקר נהנו ראל
גדו ישראלים בנקים כמה ריגר, קבוצת

 גדולים מיליונרים של רב ומיספר לים,
] ומתמעט הולך בחברה הזר ההון וקטנים.

 מיכרה־ הופכת היא ויותר ויותר בהדרגה,
ב הפיננסי ההון של משוחרר־ממס זהב

ישראל.
 ן מעט ולא שכירים אלפי שמאות בשעה
 נטל תחת כורעים קטנות וחברות עצמאים
 מישרד־האוצר מניח והאינפלציה, המיסים

 שבכל מהטוב ליהנות לצלחת שקרוב למי
 החוק שעל-פי למרות וזאת העולמות.

) מסע את מייד להפסיק רק לא עליו
 המיסים את לגבות גם אלא ההטבות,
| נהנתה שבה התקופה כל עבור למפרע,
כדין. שלא מההטבות לישראל החברה
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