
משל וירוחם בגין מנחם כץ מושביץ מארי,
השכירים לכל שכר תוספת

די כל עליהם אסר הוא בפועלים. לרדות
 באולמות- הרסת־יד בשעת־ד,עבודה. בור

פו כלפי מנהלים מצד עלית של הייצור
 קופילוב, וולודיה שכיח. מחזה היתד, עלים
 באולם־היי- פעם תקף עלית, מבעלי אחד
 את וקרע בהריון שהיתר, פועלת צור

 היו בבית־ד,חרושת השביתות שיסלתה.—
 מזכ״ל שהיה מי ומרירות. קשות תמיד

 את כינה בן־אהרון. יצחק ,המסתדרות
הע ״סילחמת בשם האלה השביתות אחת

באפנדים.״ מלים
 כאשר השיבעים, שנות בתחילת זה היה

 שלהם הגדול התרגיל את עלית בעלי עשו
 ובתחילת השישים שנות בסוף בחשבון.

 של בקופותיו הצטברו השיבעים שנות
 היו מאוד. גדולים כסף סכומי הקונצרן

ל נטלו לא החברה שבעלי רווחים אלה
 עליהם היה זאת. עושים היו אילו כיסם•
 מיליוני עשרות על כבדים מיסיס לשלם

האלה. הדולרים
 לכיסם להעביר דרך מצאו עלית בעלי אד

ל שחוקה אגורה לשלם בלי הרווחים אאת
המדינה. אוצר
 חבילות לעצמם להקצות התחילו הם

 להן שהכיסוי רגילות, מניות של גדולות
 ואז. הרווחים. נצברו שבהן הקרנות היו

 בהנפקה עלית יצאה ,1973 בשנת לפתע,
 התל-אביבית. בבורסה לציבור מניות של

 סן 150/0 הציבור לרשות העמידה היא
הקונצרן. של המניות

 שהם המניות גם הפכו הזדמנות באותה
 ערך לנייר השנים במרוצת לעצמם חילקו

 ישראל שבמדינת ומכיוון עובר־לסוחר.
 ריווחי־הבורסה. על מס לשלם נהוג לא

 עשרות כיסיהם לתוך עלית בעלי גרסו
 לשלם בלי — לירות מיליוני של יבות
מס!

 הכנסת היתד, זו, פירצה לסתום כדי
 מס־ לחוק מיוחד תיקון להתקין חייבת |

 מושביץ, תיקון עד־היום הנקרא ההכנסה,
הד גורף מושביץ, מארק של [על־שמו

יווחים.

תרגיל ן
פקר ^

 שד,ס עלית בעלי היו סבורים אם ך
■ להת כדי שאפשר מה כל עשו כבר י

 בא בורסאי, תרגיל באמצעות ממס חמק
 יוסי הפלדה איל דנות. לחברת שותפם

חשוב. פרק אותם ולימד פקר,
סו היה אביו .1924ב־ נולד פקר יוסי

 מקי- עם שנמנה בחומרי־בניין. גדול חר
החברה בשם משקיעים קבוצת של מיה

עוד היתה טלא
 לקביעת שהבסיס בדנות ידעו אם :

 מחיר יהיה מכירתה לצורך החברה וי
 שכדאי הרי בבורסה, החברה של יותיה

 יהיה האלה המניות שערך דנות עלי
 אותם שירתה כך, אם האפשר. ככל ־ה

 ו־ ריגר יוסי של המהירה המניות יית
 מן ס!.0,״/ עתה שבידיהם פישמן, יעזר
השליטה מן 107ס המקנות בבנק, ניות

 ריגר- כי מאוד שיתכן מתברר עתה וזך
כשות ייכנסו שותפיהם, גם ואולי סמן,

הבינ הבנק בקניית המיזרחי לבנק :!
בכי מעריכים לפחות כך הראשון. ומי

בפי־בי. ן
האפשרות תיתכן אלה׳ הערכות על־סי
 למעין יהפוך הראשון הבינלאומי הבנק

הקיבוציות. התנועות של ק
ו עמוקה שותפות יש לריגר־פישמן

ב מפ״ם. של הקיבוץ־הארצי עם יוכה
 כבר לקנות אלה גורמים שני עמדו ר

 בנק אייקסינג׳ — אמריקאי בנק :בר
 המיגרש את קנו הם ביחד שיקגו. ף
 לבנות הרשיון ואת בתל־אביב רסקו 1
מיל 26 תמורת קומות 26 בן בניין יו1

דולרים. ר
 ה- את הרתיעה הציבורית זביקורת

 עם ביחד הבנק קניית מפני :וץ־הארצי
 הזאת הציבורית הביקורת :ר־פישמן.

 אם כל-כך, רבה השפעה בעלת תהיה
 לתנועות בבנק שותף הקיבוץ־הארצי יה

 ה־ בנק שבין הקשר אחרות. כוציות
 הפועל- קיבוצי ובין המאוחד ורמי

 שותף לפחות לתמונה מכנים יזרחי
 ה- קיבוצי — הקיבוצית בתנועה ד

 הקיבוץ־הארצי אנשי יצליחו אם ד״ל.
 ל־ להצטרף התק״ם אנשי את גם בנע
 הראשון הבינלאומי הבנק יוכל סקה,
הראשון״. הבינקיבוצי ל״בנק פיר

 כלל. בקונצרן נבלעה שבינתיים המרכזית,
 ברכש עסק והנמרץ המשופם סקר יוסי

 ואחריה ,מילחמת־ד,עצמאות בעת צבאי
שלו. העשירה המישפחה לעיסקי סנה

 סולפק מיפעל את הקים הוא 1958ב־
 פקר־ שמו נקרא יותר שמאוחר לפלדה,

 העיקרי המניות בעל הוא פקר יוסי פלדה.
 כיש־ את ביותר מעריך אינו הוא במיפעל.

 אחיו שלושת של העיסקיים רונותיהם
 המחזיקים ויזהר. יאיר אהוד. הצעירים,

ממניות־המיפעל. בחלק הם גם
 נפטר פקר ויוסי חלפו, שנים כמה

הפ מיפעל להקמת האמריקאים משותפיו
 :אחרים זרים שותפים לו ולקח שלו, לדה

 ומיש־ הנכסים. עתירת ואן־ליר מישפחת
 היה שברשותה האמריקאית, ריירסון פחת

בארצות־הברית. גדול פלדה מיפעל

בתולדות כמוה

ל כ׳׳ ר מנ אי מ
מאושר קונה

מ הקרקע את משמיטה זאת אפשרות
 הפועלים בנק עמד כאילו לטענה תחת

 המאוחד, המיזרחי בנק של העיסקה מאחורי
מת על זאת בדרך לגבור כוונה מתוך
 יפת, ארנסט לאומי. בנק האחד, חרהו
 לאומי, בנק של המנהלים מועצת יו״ר

הבינ הבנק את לרכוש מכבר לא ביקש
 מפני החשש בגלל רק הראשון לאומי
 בדיוק הפועלים. בנק של המהיר גידולו
 רצה לא שהאוצר משום — זאת מסיבה

 — הבנקים שבין הזאת בתחרות להתערב
לבל״ל. המכירה אושרה לא

 אינו הנראה, ככל הפועלים, בנק אך
 עתה כבר הראשון. הבינלאומי לבנק זקוק

 בנק של זה כמו כמעט גדול שלו המאזן
 שלו הגידול קצב זאת לעומת אך לאומי,

פירסום עם שכבר מאוד יתכן יותר. מהיר

חשו היתד, זרים משקיעים של מציאותם
 לקבל איפשרה שהיא משום מאוד, בה

 ותנאי־ במסים הנחות כגון רבות, הטבות
 שזכה המפליגות ההטבות נוחים. אשראי

ביקור הערות כמה ספגו פקר, יוסי בהן
המדינה. מבקר מטעם תיות

 הוא והלכו. התפשטו פקר־פלדה מיפעלי
 פקר פלדות-דייק, פקר במיסעלים שולם
 פקר גילוון, פקר דרוס, חיפעלי פלדה

 נגב־קרמיקה, פקר תעשייתיות, אריזות
ופקר־ג׳נטילי. אלשטאל מטלפק,
 שלו התרגיל את סקר עשה 1981 בשנת
בחשבון.

 מיש- של מניותיה את קנה הוא ראשית
 הוא אחר־כך שלו. בחברה ריירסון פחת
 מישפחת של המניות מן מחצית גם קנה

לשו־ זקוק היה לא כבר הוא ואן־ליר.

ישראל מדינת
 להוכיח הפועלים בנק יוכל הקרוב המאזן

 גדול או — לאומי בנק כמו גדול הוא כי
ממנו. יותר

 יווצר כי האפשרות- עלולה זאת, לעומת
כבדים חששות לעורר 'בינקיבוצי, בנק

הפועלים. בבנק
 קניית כי ספק שום אין מקום, מכל
 את מצעידה הראשון הבינלאומי הבנק

כ נראה לכאורה, קדימה. המיזרחי בנק
 קצת שהוא בנק קנה למדי גדול בנק אילו
לחלו שונה התמונה למעשה, ממנו• קטן
 המיזרחי בנק של המניות שווי על־פי טין.

 של תמונה מתקבלת בבורסה, הנסחרות
!ממנו גדול בנק שקנה קטן בנק

 המיזרחי בנק מניות של השוק שווי
 — דולר מיליוני 385 היה השבוע בתחילת

 היד, פי־בי מניות של השוק ששווי בשעה
 שלם אינו זה חישוב דולרים. מיליוני 540

 של השוק שווי את כולל אינו שכן אומנם,
 הנסחרות המיזרחי בנק של חברות־הבת

 כאן מדובר לא הנראה, ככל אך בבורסה.
קטן. בנק הבולע גדול בבנק

 השנתיים במשך שרר דנות בקבוצת
 קבוצות שתי בין מתמיד מאבק האחרונות

 את למכור שתבעו אותם משקיעים. של
היוו שפעילותו הראשון, הבינלאומי הבנק

 הקבוצה, של הפעילות מהיקף 90,ס/״ תה
 בבנק. ולהחזיק להמשיך שביקשו ואותם

 מושביץ מארק עמדו שבראשם הראשונים,
 המחירים ולנוכח במאבק זכו לאוטמן, ודב

 אינם מתנגדיהם שגם כנראה שהושגו,
כך. על מצטערים

ב מאבק. כל היה לא המיזרחי בבנק
 מדיניות הזה בבנק קיימת האחרונות שנים

 עשוי עכשיו אבל מהירה. התרחבות של
 שתגרומנה בעיות לפני לעמוד הזה הבנק
יחסית. הקטנה לקיבתו מדי גדולה נגיסה

ו חדשה דרך שגילה משום זרים. תסיט
מס. לשלם בלי — רווחים לעשות קלה

היש הבורסה — היתד, החדשה הדרך
 מו־ שגילו אחרי שנים שמונה ראלית.

 הזה, מיכרה־הזהב את ופרומצ׳נקו שביץ
פקר. יוסי גם אותו גילה

 ולבני לעצמו פקר יוסי חילק ראשית,
 שהיו המניות על דיווידנדים מישפחתו
ה בבורסה. ההנפקה לפני עוד ברשותם

 מכיוון לירות• מיליוני 45.7 בסך היה סכום
 מיפעלים הם פקר־פדדה של שהמיפעלים

 לא הישראלי, החוק מבחינת מאושרים
 האלה, הרווחים על מס־הכנסה שולם

בחגיגה. השתתף לא ואוצר־ד,מדינה
ההנ לפני מיקדמה. רק היתד, זאת אך
 פקר מישפחת בני לעצמם חילקו פקה

 למעשה, מניות. לקבלת (זכויות) אופציות
מנ ובין כאלה ״זכויות״ בין הבדל אין

 רגע. בכל לממש אפשר הזכויות את יות.
 המניות. כמו בדיוק עוברות־לסוחר והן

כמותן. ושוות־כסף
 מם מתשלום להתחמק שהדרך בעוד אך

 נחסמה כבר מניות של דומה חלוקה על
 נחסמה לא עדיין מושביץ״, ״חוק ידי על
 באמצעות התרגיל על לחזור הדרך אז

 איפוא, הנפיק. פקר יוסי ״זכויות״. הנפקת
 של בסכום כיתבי-אופציה ולאחיו לעצמו

 המיסחרי שעדכן לירות, מיליוני עשרות
 על הנקוב. מערכן בהרבה גבוה בבורסה
 כלל שולמו לא הזאת המפולפלת העיסקה
נז הזה התרגיל שנערך אחרי רק מיסים.

 הזה, הפתח את גם לחסום הכנסת כרה
סושביץ חוק בעיקבות פקר חוק. והתקבל

 נשאר הכל
במישפחה 7^

 בקבוצת הרביעי החש*" יטרתף ^
 דב והלבנים ,-בונים איל־ הוא דנות י י

נעו כשכפית־הכסף נולד הוא גם לאוטמן.
בפיו. עמוק צה

לאו בית־חרושת. ובעל סוחר היה אביו
 החקלאי בבית־הספר תחילה למד טמן

 הוא מהצבא שיחתרו אחרי בפרדס־חנה.
 .1963 ובשנת ־,ברית, בארצ ללמוד נסע

 הוא בלבד, שנים 2 היה הוא כאשר
 רוזוב. גרשון דאז, ם איל־הג; את הכיר

 הידוע דיפעל־הגרבונים אה ניהל לאוטמן
רוד של סברינה

 אדון לאוטמן לעצמו ד,וסי,׳ אחר־כך
 שהיה גיברשטיין, הנשים גרבי יצרן נוסף,
 שמשך מה באירופה. בגודלו השני היצרן

 היה דבריו. לפי לישראל, גיברשטיין את
 למען ניהל לאוטמן הזול. כוח־ד,עבודה

 שהיה גיבור, מיפעל את ורוזוב גיבדשטיין
ו פרש הוא ולבסוף לשניהם, משותף

משלו. מיפעל לעצמו הקים
ב הקים הוא שמו, דלתא המיפעל, את
 כוח את למצוא אפשר שם המערבי, גליל

 — ישראל במדינת ביותר הזול העבודה
וד השבעים שנות בסוף ערביות. נשים

ב


