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 התע־ לפיתוח כסף להזרים היא והיחידה הקדושה שמטרתו
בריבית. בהלוואות זאת תחת עסק שיה,

 שע־ לבין החדשה השערוריה בין קשר היה במיקרה ולא
 חשבו־ בירור תוך ):1536 הזה (העולם ישנה־יחסית רוריה
 לפיתוח הבנק כי התגלה הכושל, פויכטוננגר בנק של נותיו

 ב־ בהם שישתמש כדי לירות, מיליוני לו הילווה התעשיה
המפוקפקות. עיסקותיו

במשק, נרחב פעולה תחום יש להם אחרים, כבנקים שלא
 שלשמה ויחידה, אחת משימה התעשיה לפיתוח לבנק יש

 של התעשייתי לפיתוחה ארוכות״מועד הלודאות מתן הוקם:
המדינה.

 בנק הממשלה, על־ידי שנים תשע לפני הוקם זה בנק
 הכללית ההסתדרות דיסקונט, בנק הפנעליס, בנק לאומי,

 למש־ הודות ).1532 הזה (העולם התעשיה בעלי והתאחדות
 התפתח הקדושה, מטרתו ובגלל מייסדיו, של הכבד קלם

 לאחר האחרונות, השנים בחמש במיוחד ענק, בצעדי הבנק
הכללי. מנהלו לתפקיד נאמן אברהם הד״ר של מינויו

 אפורים כלכלה אנשי יושבים לא שלו המנהלים במועצת
 הממשלה, נציגי — איש 60 בה חברים ההיפר: נסיון. וחסרי

 התעשיה. בעלי התאחדות המייסדים, הבנקים ההסתדרות,
הישראלי.* המשק של המנהלים בכירי בקיצור:
 כלכלי נסיון בעל אום עומד המנהלים מועצת בראש

 מיפעלים מחמישים יותר של בהנהלות גם המכהן עשיר,
הוא הלא פורדר, ישעיהו לו קוראים שונים. מסוגים וחברות

לעזאזל
ידעו לא המנהלים טרור:

הפיתודו־
הו-בית! העי?■!־

לישראל. לאומי בנק של המנהלים מועצת יושב־ראש
★ ★ ★

הץ שווה קבזנה פיתקה
 התע־ לפיתוח הבנק עבד בה הטכניקה נחשפה תה **
שיה. ^

 ואז שלו, המנהלים מועצת מתכנסת בשנה פעמיים־שלוש
התפ את פעולותיו. את ונאמן פורדר הדוקטורים סוקרים

 המנהלים הפקידו — הלוואות מתן — ביותר החשוב קיד
ב נכבדים משק אישי הם חבריה שגם מרכזת, ועדה בידי

 משרד למנכ״ל ד,מישנה זגגי, מרדכי למשל, כמו, יותר.
 וה־ המסחר משרד למנכ׳׳ל המישנה גילת, ואהרון האוצר,
| 4! - 8* תעשיה. י

ל המרכזת הוועדה אישור כי לכן, לחשוב, היה אפשר
 כך כי הכסף. של מיידי שיחרור פירושו: מסויימת, הלוואה

 מתנהלים במציאות לא. אולם הכלכלי. ההגיון גם דורש
שונה. בדרך הדברים

 קבלת יום עד הבקשה הגשת מיום ארוכה תקופה עוברת
 מתאחרת, כה שההלוואה רבים מיקרים יש הנכסף. הכסף

 כבר הקים אחר מישהו להועיל. כדי כבר בה אין כי עד
ה השוק. את בינתיים כבש נוסף מישהו מתחרה. מיפעל

שבורה. שוקת בפני נשאר הבקשה את שהגיש תעשיין
 הבנק, אל פוטנציאלי לווה בא בהם רבים מיקרים היו

 — והתעשיה המסחר משרד בהמלצות כבר מצוייד כשהוא
ש לאחר בא הוא הבנק. על ישירות הממונה משרד אותו

 אך המשרד, מומחי על־ידי ואושרו נבדקו כבר תוכניותיו
 בדיקות לערוך צריכים אנחנו ״חכה! לו: משיבים היו בבנק

והתעשיה.״ המסחר משרד במימצאי התחשבות ללא מחדש,
קבוע. כלל בבחינת היתד, לא זו סחבת שגם אלא

מש של הישירה לשליטתו נתון שאינו למרות הבנק, כי
 פינחס שר־האוצר של פרטית נסיכות מהווה האוצר, רד

 כדי קצרה, טלפון שיחת או ממנו, קטנה פיתקה דייה ספיר.
ש הלוואות חשבון על כמיקדמות כספים, ישחרר שהבנק

 אותן כל סביבן נערכו ולא בקשות עבורן הוגשו לא עדיין
וסקרים. בדיקות

המנה במועצת לשבת הזכות את לקנות נם היה אפשר •
לירות. מיליון רבע בסן מניות רכישת במחיר לים

 כמו כלכליים ומיפעלים מוסדות רבים מיליונים קיבלו כך
ה הרכבת מיפעל תעשיות, אילי! לצדכן, המשביר כור,

 ועוד. בית־שאן טכסטיל דימונה, כיתן בנצרת־עילית, מכוניות
★ ★ ★ ערבויות ללא שטרות תיווך

 אם מיקרים בהרבה ידעו לא המרכזת הוועדה ברי
 אחרים במיקרים לקבלתן. בתור חיכו ההלוואות מקבלי | |

ההלוואה. ניתנה מה לשם כלל ידעו לא
 הבנק, בכספי ומשונות שונות עיסקות נעשו זה במצב
ל הבנק לדוגמה: אותן. אוסר שלו שתקנון־היסוד למרות
לתיוזך־שטרות. לירות מיליוני העביר התעשיה פיתוח
ערבו קבלת ללא לתיודך־שטרות סכומי־ענק העביר הוא

 דרש האחרים שמלקוחותיו למרות כלשהם, ובטחונות יות
 של האחרונה לאגורה עד ראשונים, ובטחונות ערבויות

ההלוואה. סכום
דוגמות:

• " קו ד  לרשות העבירה — הבנק של חברת־בת — ״
 לירות, מיליוני שלו חברות־בת ולרשות פויכטוונגר בנק

 כבר כלשהי. ערבות לקבל מבלי שטרות, תיווך לעיסקות
ב הממלכתי־ציבורי הבנק ייצא זו מעיסקה כי ידוע עתה

ישראליות. לירות מיליון 1.5 של הפסד
 ישירות הפקיד התעשיה לפיתוח הבנק — נציט״״ •

 ב־ גם ערבות, ללא שטרות תיווך לעיסקי לירות, מיליוני
נציט. — אלדן בנק של חברת״בת

ברי ניכרים, כסף סכומי העביר הבנק — ״כלל" •
 רק העביר הסכומים את כלל. ההשקעות לחברת בית

כלל. של התחייבות מכתב תמורת
נפגשים ספיר כשנערי★ ★ ★

ה ** ק ס ה י נ רו ח  נוסף זיהוי על־ידי אולי מוסברת זו א
 לשעבר דוברת, אהרון הוא כלל מנהל אישים: שני של

 הזמן מן עוד והתעשיה, המסחר במשרד התעשיה חטיבת מנהל
 הבנק של הכללי מנהלו גם עצמו. ספיר כשר בו שכיהן

 הכללי החשב בתפקיד כיהן נאמן, ד״ר התעשיה, לפיתוח
 צידי משני נפגשים, ספיר נערי וכששני האוצר. של

דבר. כל כידוע, לקרות, יכול המיתרם,
חשיפה לשם ועדת־חקירה, הקמת על כבר מדובר בינתיים

- נננק שנוווויה # סו  נו
בוינטוונגו עס עסס־ו בגדו

 כמה גם תיתכנה הבנק. תעלולי מסכת של ושלמה מלאה
התפטרויות. וכמה
ישר־ למדינת כבד נזק נגרם עתה כבר שבטוח: מה אך
 יחריפו התטשיה לפיתוח הבנק על האחרונים הגילויים אל.
 עמד שאיתם בינלאומיים, פינאנסיים מוסדות עם יחסיו את

למשל: עסקים. בקשרי
הל־ שנתיים לפני נתן זה בנק העולמי: הבנק •
 מיליון עשרים של בסכום התעשיה, לפיתוח לבנק נוחה וואה

 נוסף, מילווה לקבלת בדיונים גם הוחל שנה לפני דולאר.
התנאים. ובאותם הסכום באותו

 הבנקים שני בין המו״מ הגיע האחרון דצמבר בחודש
 לשם לוושינגטון לטוס גם עמד נאמן וד״ר מתקדם, לשלב
עיכוב. חל נסיעתו לפני יומיים סיומו.
עיס־ על מסויימים פרטים נודעו העולמי שלבנק ספק אין

 הגיע מכן לאחר ספורים ימים שכן הישראלי, הבנק קות
ישר בעניינים כלל בדרך המטפל מכלכלניו, אחד לארץ

 יומיים, בישראל שהה הוא והבהרות. בדיקות לשם אליים,
 עם המו׳׳ט בהשלמת ״עיכוב חל הארץ מן צאתו ומאז
העולמי.״ הבנק
רן • לי ק  כסוכן משמש התטשיה לפיתוח הבנק :קו
 למיפעלי הלוואות לתת מטעמה מורשה הוא בישראל. זו קרן

 אלה בכספים לנהל מורשה אינו הוא אך בארץ, תעשיה
 הכספים את בידיה מרכזת קולי קרן כי מפוקפקים. עסקים

בישראל. אמריקאי וציוד סחורות ממכירת שהצטברו
 זה בנק ויצוא: דיכוא, האמריקאי הבנק •
 שישה בסך מילווה התעשיה לפיתוח לבנק לאחרונה אישר

 בארצות־הברית. תעשייתי ציוד לרכישת דולארים, מיליון
הישראלי. עמיתו מתעלולי לרעה התרשם הוא גם

לפיתוח: המערב־גרמני הממלכתי הבנק •
 ש־ במטרה הישראלי, לבנק מיליונים עשרות הזרים הוא

ה בין הסכם יש כך על בארץ. תעשיה בפיתוח יושקעו
 ולדורף־אסטוריה, מהסכם חלק הינם אלה כספים כי שניים,

 אדנאואר קונראד של הידועה בשיחה שנים לפני שנעשה
בן־גוריון. ודויד

 בבנקים שטרות לתיווך כספים יתן לא הגרמני הבנק
אלרן. או פויכטוונגר של מסוגם

 את שהשחירה רק לא התטשיוז לפיתוח הבנק שערוריית
 חיבלה היא מזה: יותר בעולם. העסקים בחוגי ישראל שם
ה הפיתוח שלו: הקודשים ובקודש הישראלי במשק גם

תעשייתי.
 שר־האוצר — הפיתוח נביא של לאפו מתחת זאת וכל
ספיר. פינחס

וניסקות עשו הנערים סניו:
 זהותם לעולם תתגלה לא אם גם אך

 בבירור, לקבוע עתה כבר ניתן האמיתית,
 על נעוריהם משחר עוד חונכו הם כי

בית״ר: הימנון מילות
 שא / המרד בלהב / תרד או תעל אם

דבר! אין / — להצית אש

א'־*' 911□
 הכיל מק״י יומון של הששי היום גליון
 הבא, הקטע למשל, כמו, הפתעות. אינסוף

לספרות: המדור מתוך
חדשה. חתיכה תראו, —
ממרים. טריה יותר —
תור. לסדר צריך חבר׳ה, —
בשלה. גבוה. יותר ,סוג מריס אבל —
נדפוק תדאג. אל פה, תתבשל זאת גם —

א׳־א׳. סוג ותהיה פעמים כמה אותה
הצורר, גם הפתיע. התוכן רק לא אך
שיגרתית. בלתי היתר,

ולאדימ׳יר הסובייטי המנהיג של תמונתו
 הלל בדרך מופיעה שהיתר, לנין, איליץ׳

 הופיעה העם, קול של הראשון בעמודו
 תמונותיהם ואילו ,15 בעמוד רק הפעם

 האמפרי־ סוכני הזר, ההון ״משרתי של
 ופינחס אבן אבא והקולוניאליזם״, אליזם
.12 בעמוד הופיעו ספיר,

 מדיניות־החוץ על באריכות הרצו שניהם
כלכלתה. ועל ישראל של

 היומז של ביותר החגיגי הגליון זד, היה
הגדו עמודיו 32ב־ לציין, שבא המק״יסטי,

העשרים. הולדתו יום את שים,
י ג ח מ י ״ ס ו ״. י כן ב עתון שום ל

והפ רבים כה גילגולים עבר לא ישראל
 גדוש היה לכן העם. קול כמו חדות כה ניות
 היסטוריות ורשימות במאמרים היובל גליון
 וזכי ציטטות בעזרת להוכיח, שבאו לרוב,
 14,־ד מאז דרכו צידקת את אישיים, רונות

היום. ועד 1947 לפברואר
מספי היו לא אלה מאמרים אפילו אולם

 עוטר לכן העבה. הגליון את למלא כדי קים
למדי ובהתאם מחברו, בתמונת מאמר כל

 פולחן ״גילויי בכל הלוחמת המפלגה, ניות
 שוזת־מידה, התמונות כל היו האישיות״,

 שהיתה מיקוניס, שמואל של תמונתו מלבד
יותר. גדולה
מיל ואותו מקום, הרבה עוד נשאר אבל

 לשעבר הח״כ היומון, עורך המודעות. או
רבות שנים במשך אמנם הטיף סנה, משה

 פאט- מין הן בעתונות מודעות כי לחסידיו,
 בכל הריאקציה משפיעה באמצעותו כזה, נט

 מר, אולם המקומית, העתונות על ארץ
 לבין יום־יום של חולין הטפות בין הקשר
חגיגות־יובל? כמו נכבד כה מאורע
 מודעות העם קול בגליון למצוא ניתן כך
 אי תל־אביב, פועלי מועצת מטעם ברכה
 פועלי מועצת או תל־אביב, עיריית או איגד,

אשקלון.
 מפועלי 500 הפגינו היום שבאותו זה

 ואף ,מועצת־ד,פועלים בניין ליד אשקלון
 עורכי על השפיע לא שמשותיו, את שברו

המק״יסטי. היומון
 מודעה. נתן הממשלתי התיירות משרד גם

היו המודעות אולם החקלאי. המרכז וגם
)18 בעמוד (המשך

153811 הזה העולם


