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לצרכן.במהירדרסטית

לאוטרבךבעיניואולם,

רקהסלולרבשוקהרפורמה

במשקיותרעמוקהבעיהממחישה
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ששטפההחברתיתבמחאהביטוי
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לספקכריהמחיריםאתהשליטה

המופרזוהתאבוןתאבונם,את

שהתבטאהנגדלתגובתהביא
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הגזללדבריו,זה,במקרההמקומי.

קרטלבאמצעותמתבצעאינו
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ככלכליתהשליטה)בעלפישמן

מטוסרצהע״א(ירושלים,
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לאןלטוסיוכלהואהשבוע

נבדוקשאםבטוחאנישירצה.
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מחקריםיוצגוומחו״ל,מישראל
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מתוחכמותדרכיםהמתארחדש
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מהציבורהוןלהעבירהשליטה
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מהציבור.מניותשלרכשהצעות
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בחורשיםלבסוף(.)שנכשלה

נוסףשפלכשנרשםהאחרונים,

רכשהצעתהוגשהבבורסה,

והחברהטמבור,למניותחוזרת

לעכשיו.נכוןמהמסחרנמחקה

להגדלתלאוטרבך,בעיני
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מידעישהשליטהשלבעליאו
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שוויהאתיותרטובלהעריך
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ובכלכאלהפיננסיותעסקות

הציבורשלחינוךנחוץמקרה,

פראייר״.ייצאשלאכרי
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אתלאוטרבךממקדהגדולות,

הדירקטוריםבדח״ציםהדיון

בעלישמציעיםהחיצוניים

באסיפהוממוניםהשליטה

המניותבעלייריעלהכללית

הםהדח״ציםהציבור.מקרב

אתלאזןשתפקידםדירקטורים

ולוודאהשליטהבעלשלהשפעתו

הציבור,שלהאינטרסיםכי
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חוסרבגללביקורתלכל
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מאוניברסיטתבמימון

שיקאגו

מצהירשלהם״,העצמאות
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יכוליםלאחיצונייםדירקטורים
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עמדתו.אתלאוטרבךמבהיר

העצמאותחוסרעלנוסף

גםהחיצוניים,הדירקטוריםשל

בחסרלוקהשלהםהמקצועיות
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להםשתסייעלהכשרהזקוקים
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לבשמיםלאפשוטהדח״צים

עבורה,עומסישלפעמיםלזה

דבריםחצאימביניםלפעמים

כלל.בהםמעמיקיםלאולפעמים

ניסיון״.בעליאנשיםצריךלכן

לפילבעיה,הראויהפתרון

שהדירקטוריםהואלאוטרבר,

מבחוץימונובהברותהחיצוניים

בעלשלהצעתופיעללאכלומר

מאגרלהקים״צריךהשליטה.

ברשותחיצונייםדירקטוריםשל

יהיושהמוסרייםאוערך,ניירות

הדירקטוראתלהציעשיוכלואלה

שהרשותחשובבמקביל,החיצוני.

שיסייעמקצועיקורסתיזום

חשבונאיידעלדח״ציםלהקנות

ספציפיתהכשרהלהםויעניק

הקורסהציבור.זכויותעלבהגנה

שונותסיטואציותלכלולצריך

האדומים״.וקווים

הדח״צים״,״מאגרמלבד

בעבר,פעםלאשהועלהרעיון

״פורוםלהקיםאףמציעלאוטרבך

וחסרמקצועישיהיהחוץ־ממסדי",

״תפקידהציבור.לטובתפניות

עמדותלהביעיהיההפורום

הגנהכמוהפרק,שעלבעניינים

אי־אווניצולהציבורזכויותעל

הגינות

$TS1$איהגינות$TS1$

$DN2$איהגינות$DN2$מעיןהשליטה.בעלימצד

ערכיתועדהחברתית'׳אמנה

עמדהולקבועלתווךשתוכל

המשקיעיםלטובתמקצועית

המגדלורתהיההוועדההקטנים.

ההון.שוקשל

להיותיכוליםכזה״בגוף

אנשיםמהאקדמיה,פרופסורים

שידונועיתונאים,ואפילומהשטח

שכרכמוהפרק,שעלבסוגיות

השליטהריכוזיותאוהמנהלים

שלהעיקריתהתרומהבחברות.

עמדות.בהצגתהיאכזהגוף

ופתוחעניינידיוןבויתקיים

לזכור,צרירהמשקיעים.לטובת

הםכיוםהמצליחיםהגופיםרוב
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מכיווןההנאהטובותאתמורידה

שניתןעודפיםרווחיםפחותשיש

קשהיעילה.לאבצורהלחלק

פרטיותהנאהטובותלהוציא

שורדת.בקושיכשהחברה

בענףהתחרות״הגברת

עלבעיקרמאיימתהסלולר

הפירמידותשבמעלההאםהברות

לשוקכסףהרבהחייבותהן

חושבלאאניולבנקים.ההון

הריאליותלחברותבעיהשתהיה

שימשיכוע״א(,הסלולר,)הברות

מבחינתואולם,שירותים.לספק

יפסידואנשיםהרבההמיקרו,
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רגיל.דיווירנדדררמאשריותר

יצמצםהפירמידות״פירוק
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רבריםחצאי

לאהםלפעמים

הספיק״מעמיקים
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