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 ביותר הגדולות ההפתעות חת ^
•  הבינלאומי הבנק של המכירה בפרשת י

המוכ ייאלצו הנראה שככל היא, הראשון
מסים. לשלם המאושרים רים

 דיווחי־ סס לשלם יצטרכו בוודאי הם
 מס־ לשלם עליהם שיהיה אף ויתכן הון,

הח החוק על-פי מסויים, בשיעור הכנסה
אינפלציוניים. רווחים למיסוי דש

 מבעלי וכמה שכמה משום מפתיע, זה
 בכיש־ כבר ידועים דנות ההשקעות חברת
 כדי בחוק, פרצות למצוא המיוחד רונם
מיסים. לשלם שלא

 לקטנות לב שמו לא הם שהפעם יתכן
 ב־ הפעם מדובר — הכל אחרי כאלה.

בתול כמוה היתד. לא שעוד עיסקת־ענק,
 שקשה בנקאי, מוסד מדינת־ישראל. דות

 החליף המדוייק, שוויו את להעריך מאוד
מחל — במיספר 11 — המוכרים ידיים.

 דולרים, מיליוני 124 של רווח בינהם קים
 את קנו שבו הסחיר בין ההפרש שהוא
 הם שבו המחיר ובין ,1980 באביב הבנק
.1982 בחורף אותו, מכרו

 הוא מהם ואחד אחד כל של הרווח
 מיליוני 11מ־ פחות קצת או יותר קצת

ב שלהם• ההחזקה שיעור על־פי דולרים,

ל השווה זה, סכום דנות. חברת מניות
 הוא שקל, וחצי מיליארד משלושה יותר

 מסים, לשלם ייאלצו אם גם דמיוני. כמעט
מילי המוכרים מן ואחד אחד כל יהיה

בלבד. הזאת מהעיסקה כתוצאה ארדר,

תורת
החשבון

 אילי־הקפה, שני בה שותפים שנים. • י שלוש לפני התאגדה ״דנות״ כרת ן̂■
 בה שותף פרוסצ׳נקו. ואבא מושביץ מארק

 בחברה שותף לאוטמן. דב איל־הגרבונים
 שותפים פקר. יוסי הישראלי איל־הפלדה

 ואיל־הכימי- פרופר אויגן איל־הפאסטה גם
מב אחד בחברה שותף יוחננוף. סמי קלים

אה בענף־הביטוח, המובילות החברות עלי
 מישפחתיים קשרים לו שיש סחרוב, רון

יש של והפוליטיקה הממון בצמרת ענפים
 דויד בינלאומי, סוחר בה שותף ראל.
 הבניה חברת של בעליה וכן שמו, יגלום

 אשטרום, בישראל, ביותר הגדולה הטרומית
זרים. שותפים שני ועוד

בענפים שולטים האלה מהאנשים חלק

הישראלי. המשק של שלמים
 הוא דנות של המנהלים מועצת יו״ר

 נשיא שהיד. מי מושביץ, מארק התעשיין
 כסוף־שיער מושביץ, התאחדות־התעשיינים.

ל נוהג השנה, חודשי בכל היטב ושזוף
 הוא למעמדו. המתאים אורודחיים קיים
 הנהוגה יגואר, מסוג פאר במכונית נוסע

 ב־ להתארח ומרבה במדים, נהג על־ידי
 יקרות. במיסעדות ולסעוד מלונות־פאר

 פרומצ׳נקו, אבא שותפו עם יחד מושביץ,
 העיקריים הבעלים הם הדשן, הגוף בעל
 שהוא עלית. והממתקים הקפה קונצרן של

 כולו הזה הענף על המונופול בעל למעשה
מתחריו. כל את מכבר זה ובלע בישראל,

 של אביו יסד עלית החרושת בית את
 שנות בתחילת פרומצ׳נקו, אליהו אבא,

 שלו כססו את בו השקיע הוא השלושים.
 בית־ להם שהיה שותפיו, של כספיהם ואת

 סוד שבלטביה. בריגה לממתקים חרושת
 ידיעת היה פרומצ׳נקו אליהו של ההצלחה
שלו. החשבון
פעם: כך על אמר אבא, בנו,

נע מעטים כה אנשים למה יודע ״אתה
 אבל לאל גדולים? לאנשי־עסקים שים
אוהבים בכיתה תלמידים כמה יודע. אני

 לפני ובכן, ז שלושה שניים? מתמטיקה?
 הדרך פתוחה האלה השלושה או השניים
כספית!״ להצלחה
חש היטב ידע פרומצ׳נקו אליהו ואכן,

כא האחוזים. בתורת חלש היה אך — בון
 בית־החרו־ ריווחי את מחלק היד. הוא שר
 כי תמיד הסתבר השותפים, בין בריגד. שת

אחוזים. ממאה ליותר הגיע הנתחים סיכום
 גם הוכיח אחר־כך שנים עשרות כמה

 בתורת- פרק יודע שהוא פרומצ׳נקו אבא
החשבון.

 כבר עלית החרושת שבית אחרי זד, היה
 בזה בלע הוא בענף. יחיד לשליט הפך
 לקום שניסו המתחרים כל את זה אחר

 אחר בזה והממתקים. הנמס הקפה בענף
 מיפעל את ומושביץ פרומצ׳נקו קנו זד,

 לקפה בית־החרושת את צה־דה, הממתקים
 קפה ואת קו קפה את ליבר, ולממתקים

רגע. בך
 מו־ של התרגיל אחרי — יותר מאוחר

 את קנו הם — בחשבון ופרומצ׳נקו שביץ
 על והשתלטו עטרה קפה של ההפצה רשת

 קפה המייבאת תמוז, חברת ממניות מחצית
בלגי.

היתד, פרומצ׳נקו אליהו של השיטה

ו התנגד. רא השו ידע. דא המישנה אישו. הנגיד העיסמ בוצעה נ 1״מנ
יבוא

הכסוי
 היו דנות ההשקעות חכרת עלי ף
 לשאלה בקשר השבוע, מאוד שאננים ■
 הבנק של המכירה עיסקת תאושר אם

״ש לא. או המיזוחי, לבנק הבינלאומי
 הם האוצר,״ עם זה את יסדרו הדוסים

אמרו.
להפ דנות בעלי היו יכולים רצו, אילו

כ קשרים הפוליטיים. קישריהם את עיל
 ולאבא מושביץ למארק חסרים לא אלה

 סחרוב, לאהרון לא וגם פרומצ׳נקו,
 שכולם סהר, הביטוח חברת של בעליה

לליכוד. מאוד מקורבים
 אף הם לכך. צורך שום ראו לא הם אך

אנ עם העיסקה על ודיברו הקדימו לא

 סמכו הם ובנק־ישראל. מישרד־ד״אוצר שי
 המיזרחי הבנק של הפוליטיים הקשרים על

 הביך הבנק של המאושר הקונה המאוחד,
הראשון. לואחי

 ל־ המקורב המפד״ל, של איש־ד,כספים
הסתד של המאוחד הסיזרחי הבנק עיסקי

 אברהם ח״ב הוא המיזרחי, הפיעל רות
הל המזוקן, ד,ח״כ מלמד. (״אברהמל׳ה)

 לשון־הסאז־ הוא רב, בהידור תמיד בוש
 הכנסת של ביותר החשובה בוועדה ניים

 על־ העיסקה אי־אישור ועדת־הכספים. —
 הכרזת בבחינת הוא מישרד־האוצר ידי

 ושום מלמד, על ארידור של סילתמד,
 תוכל לא מישרד־האוצר של תקציב הצעת
 — הכנסת של בוועדת־הכספים לעבור

ב בעלת־שיניים שהיא היחידה הוועדה
המחוקק. מוסד

 תתייצב הזה בעניין כי יודע, גם מלמד
 במפד״ל איש אין מאחוריו. כולה המפד״ל

ש העיסקה חשובה כמה עד מבין שאינו
 אהרון הבנק, של החריף המנכ״ל עשה

מאיר.
 ארידור יורם ששר־האוצר להניח קשה

 קואליציוני משבר לעצמו להרשות יכול
 כי שוכח אינו גם הוא הזה. הרקע על

עש כמה למישרד־האוצר תזרים העיסקה
ו ריווחי־הון כמם דולרים, מיליוני רות
כמס־הכנסה. גם אולי

 בבירכתו זכתה שהעיסקה ספק שום אץ
 מנדלבאום. משה בנק־ישראל, נגיד של

 את חב הוא למי שוכח אינו מנדלבאום
 המפד״ל צעירי אלה היו לתפקיד. מינויו

 למיפלגתם עבר שהוא אחרי בו, שתמכו
 בשנת הבחירות של המהפך בעיקבות

 חבר מנדלבאום היה המהפך לפני .1977
 ציר היה ראף העבודה, במיפלגת נאמן

בוועידתה.
 בנק- לנגיד שהמישנה ספק גם אין

ידע לא פלסנר, יקיר הפרופסור ישראל,

מנדלבאום נגיד
ומאשר תומך

 ב־ שנרקמה העיסקה על וחצי-דבד דבר
 דן מלון של המפוארים חדרי־החדרים

בתל־אביב.
 דיעיסקה? על ארידור השר ידע האם
 שלשר־האוצר היא עתה הנשמעת הטענה
 האחרונים בשבועות אחת לא לשמוע הזדמן

 המיזרחי בנק בין המתבשלת העיסקה על
 אישר לא הוא דנות. חברת ובין המאוחד

 הוא הסתייגות. הביע לא גם הוא אך —
העניינים. יתפתחו כיצד לראות כדי המתין

קס נ ב

הקיבוצים?
דווקא יעמוד העיסקה, תאושר אשר *
 בעייה. לפני המיזרחי בנק ■

המזרחי בנק חייב ההסכם, תנאי פי על

מיל 75 דנות חברת בעלי לידי להשליש
 של האחרת המחצית מייד. דולרים יוני

צרי דולרים, מיליוני 75 — הקנייה סכום
 שווים תשלומים בארבעה להשתלם כה

 בינבנקאית ריבית על-פי שנתיים, במשך
מקובלת.
 הם כי הצהירו, המיזחזי בנק אנשי

ב דנות לאנשי חובם את לשלם מבקשים
 התל- בבורסה מניות של הנפקד, אמצעות
 מן כספים גיוס על־ידי :כלומר אביבית.
 רצינית נשמעת אינה זאת טענה הציבור.

ביותר.
 הם אם פנאי. להם היה לא ראשית,

 י מייד, הבנק את לידיהם לקבל מבקשים
 יספיקו לא הם מייד. לשלם גם עליהם
ה התשלום לפני לציבור בהנפקה לצאת

ראשון.
 השווה עצום, בסכום מדובר — שנית

ההנפ רווי בשוק לירות. מיליארד 2.4ל*
 קשה יהיה התל-אביבית הבורסה של קות

כל-כך. קצר בזמן כזד, סכום לגייס ביותר
 ביותר החשוב הדבר וזה — ושלישית

ל יסכים המיזרחי שבנק להניח קשה —
מ הציבור, מן הסכום מלוא את גייס
 עליו שיהיה היא הדבר שמשמעות שום

 לידי הבנק של המניות כל את להעביר
הציבור.

 יצטרך המיזרחי שבנק נובע, אלה מכל
 דנות, לאנשי הראשון התשלום את לכסות

ש ממקורותיו ממנו, גדול חלק לפחות או
שותפים. גיוס על-ידי או לו,

 העסקים קבוצת אנשי אלה שיהיו יתכן
כת סידרת (ראה ריגר־פישמן המיסתורית

הזה). בהעולם בות
 בתל־ הבורסה מקורבי בין היו תחילה

 קונה ריגר־פישמן קבוצת כי שסברו אביב
 (חברת פי־בי מניות של גדולות כמויות

 הראשון) הבינלאומי הבנק של האחזקות
היד* החשבץ דנות. חברת של בשירותה


