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כע״מ לרכג אכיזרים
 רח׳ מרכזית, חנות ג תליאביב

 סל. ,3 השפלה פינת ,19 השרון
30607
 ליד <68 גבירול אבן רח׳ סניף:
 226580 סל. החדש, רוול קפה

 ,42 חנקין רחוב חולץ: סניף
סבוי בנין

 רח׳ שחן, חברת כאר־שכע:
46 מדסה
בל־גר :ירושלים סניף
ם,  23 שמאי רח׳ מד

חארץ. ברחבי החברה וסניפי

במדינה
טן ס ה )18 נזעמוד (
 מן מיכתבי־ערבות שני — כערבון מופקד
 על השני ל״י, 4000 סך על האחד הבנק.

ליי. 500 סך
 בעזרתם מיכתבי־הערבות. ניתנו ביום בו

סכון, הלוואה! לבנק השניים ניגשו  קיבלו וחי
מזו תמורת לפדותם שאפשר בנקאיים צ׳קים
 לא ל״י 4000 של המיכתב בנק. בכל מנים

אלף. פי שונה השני רק שונה.
סברו, תחילה זאתז לעשות היה יכול מי

 האותיות אולם לבנק. מחוץ נעשה הזיוף כי
 וגם למקוריות, לחלוטין זהות היו שנוספו

 התאים המיסמך על שהוטבעו הבולים סכום
 500 של ולא ליי מיליון חצי של לערבות

 במבונת־ה־ הוטבעו שהמלים מכיוון ל״י.
 נעשה הזיוף כי היה ברור הבנק, של ביול

הבנק. מעובדי מישהו של — פנימית בעזרה
 החלה המשטרה שנכשל. המיליונר

 ללא — גילתה ופיסרוי, סיבון את מחפשת
 היא בתויל. השניים כי — מיוחדת הפתעה
 חזר ואז והמתינה. בסוד, התגלית על שמרה
 ונעצר — באירופה מנסיעת־עסקים פיטרוי

 כלום. יודע לא *אני היתד,: טענתו אך מייד.
 אותם והעברתי מיכתבי־הערבות את קיבלתי
אישית.״ כטובה — לסימון

ולש סימון, על יד לשים אלא נותר לא
שה הסתבר מייד שאלות. כמה אותו אול
ב נמצא האיש כי במיקצת: מסובך דבר

 בקשתה אף על ארצה, לשוב וסירב רומא
 כשאגמור ,אשוב מהאינטרפול. ישראל של
שה הסרט הפקת את השיב. בסיני,״ ימיס חמי

ש בשם סרטים. מפיק גם הוא האיש כי
ו חברות, ומנהל ואיש־פיננסים, קבלן, הוא

 גילגל הוא ניכשל. הוא ובכל הכל. בנקאי.
 בין ים5המיליו נזלו ולבסוף — מיליונים

אצבעותיו.
הרא בפעם כבאר־שכע. אי־סדרים

הישרא ד,עסקים בשמי דרך שכוכבו שונה
 שנים. 16 לפני בבאר־שבע זה היה ליים,

מ ארצה שבא חדש־יחסית, עולה היה אז
 בן אז היה הוא המדינה. קום עם רומניה,

ל מעל הרבה ותוכניות. שאיפות מלא ,28
 של בלוקים במיפעל כפקיד־אחראי תפקידו,

בבאר־שבע. סולל־בונה
מ בהתקדמות להתגאות היה יכול אחר

סימון. לא אך קבלנים, אצל שכיר פועל

ספורים ימים עוד
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 במיפעל־הבלו־ אי״סדרים התגלו 1960ב־
 אבל איש, נגד דבר שום הוכח לא קים.

הת והוא — לו די כי החליט סימון מאיר
לעסקי״תיווך. ונכנס לתל־אביב עבר פטר׳

 גולדברג, אברהם בשם שותף מצא הוא
 לביטוח. לתיווך, לבנייה, חברות עימו הקים
 למימון מתו״ל, משקיעים לגייס ידע גם הוא

 12 של בתי־מגורים עצומות: תוכניות־בנייד,
בנייני־תעשייה. של שורות קומות,

אחו יום הארץ. את עזב המנהל
אח זה היה השותפויות. מן גולדברג נעלם

מגר בפיצויים הקשורה במעילה שנתפס רי
בהו שהתמחה משרד ניהל כי הסתבר מניה•
פיקטיביים. מיסמכים בעזרת כספים צאת

 המשיך בפלילים, מסתבך השותף בעוד
 אחד לו. עזרו אנשים מיני כל לטפס. סימון
 בבניין המיזחזי בנק סניף מנהל היה מהם

 היתה שחובתו למרות בתל־אביב. אל־על
 של גבול יעבור לא לסימון שהאשראי לדאוג

 אשראי לו הירשה לירות״ אלף 40 או 30
ה־ התגלה כאשר לירות. מיליון שלושה של
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הימאים ממרד נרעש העורם
!בנממדובו שפרץ הישראליים

 הסבירו ממנה,״ יורדים לא נחנו
ל שלמה ויעקב לוי משה בלהיטות

 או- סיפון על עלה אשר הישראלי, קונסול
אנג שוטרים בלוויית אבוקדו־קור, נייתם,

 על־פי האונייה, מן לסלקם כדי — ליים
הישראליים. הימאים איגוד בקשת

ח צוות־האונייה, נעמד אף תוקף, ליתר
 ה־ סביב ובשרשרות־ברזל, בסכינים מוש

 להרשות שלא הורה לוי המכובדת. פמלייה
ל האנגליים, ולפקידים לשוטרים לקונסול,

 להרצות יסיים שלא עד — האונייה מן רדת
בפניהם. טענותיו את

רגיל. סיכסורעבודה זה אין דבריו: עיקר
ה בין ליחסים הנוגע אירגוני, מאבק זהו

הכללית. ההסתדרות לבין ימאים
 בחוגי־הימאים. ידועה דמות הוא לוי יעקב

 אוניית־צי״ם על מרד אירגן כשנתיים, לפני
ה הציעה אותם לשינויים בהתנגדו אילת,
בימאים. לפגוע עמדו ואשר חברה,
 ל־ השייכת .אבוקדו־קור, על המרד את

ת חחברה מי  מזה אירגן פדי, להובלת הי
 החברה, כנגד מורדים אנו ״אין שבועיים.

 מורדים *אנו לוי. הסביר הקפטן,״ נגד או
ומש להסתדרות המכור הימאים, איגוד נגד
הימאים.״ כנגד בידה שוט מש

★ ★ ★
מיב־ ושלמה לוי שלחו כשבוע פגי

 המרד על הודיעו בו הזה, להעולס רק
 הגיע ימים מספר כעבור לפרוץ. העומד
ה ולהזזברה הימאים לאיגוד דומה מיברק

 שביתת־ על הודעה ובו פרי, להובלת ימית
לה שמטרתה: מאנשי־הצוות, 11 של האטה

 ובלתי־ חופשי ימאים איגוד להקמת ביא
ה למען ולא הימאים למען שיילחם תלוי,

הפועל. ועד
נוס להתפתחויות גרמה הכרזת־השביתה

 שינה האונייה של הפולני רב־חובלה פות:
 הנמל לעבר חרטומה את והיפנה נתיבה את

 הגרמנית, ברמרהאפן במקום דובר, האנגלי
 הישראליים לימאים צרות תהיינה ש*אם כדי
הגרמנים.״ עם זה יהיה שלא —המשטרה עם

לוי המוד מנהיג
ה הימאים את האנגלית״, המשטרה רת

שובתים.
^

 טמנו לא בארץ הימאים גם ולם
( הפג נערכה שלישי ביום בצלחת. ידם ץ

 בחוף. עתה השוהים ימאים, 300 של נה
ב הימאים איגוד משרדי ליד צעדה ההפגנה

האבוקזו־קור. של בשובתים תמכה חיפה,

ז ל מ (41 ה
#יקוד ״קגוקדו

 הימאים איגוד אנשי היו מבינים פחות
ת הישראליים. ש־ההסתדרו  נתן יגול יונה אי

המור את להשמיץ להתחיל לאנשיו הוראה
הישראלית. בעיתונות דים

ב רבה. בהצלחה נעשה הדבר ואומנם,
 החיפאיים שהעיתונאים העובדה, לאור יהוד

 מעניק אותן שונות, בטובות־הנאה זוכים
 יחסים על לשמור להם כדאי ושלכן האיגוד;
טובים.

ה החברה אנשי עם יחד האיגוד, אנשי
 להמתין כדי לדובר טסו פרי, להובלת ימית

ובעז־ בכוח .אפילו ממנה להוריד לאונייה,

 לארגן החל אף ותיק, ימאי וייס, יוסף
 גם ותיהפך פעולות־הסברה תממן אשר קרן

 כללית שביתה ותפרוץ במידה לקרן־שביתה,
ימאים. של

 אג־ כל הצטרפו עצמה, האבוקדו־קור על
 למנוע החליטו הימאים :11ה־ אל שי־הצוות

האונייה. מן מנהיגיהם הורדת את בכוח
 עשוי ושלמה לוי של מעשיהם כי נראה

 של אבוקת־המרד את שידליק הניצוץ להיות
 יותר הדואג מיקצועי איגוד נגד — הימאים

 מאשר יורדי־הים על ההסתדרות לשליטת
שלהם. האינטרסים להגנת

 אותו לשמור הבנק הנהלת החליטה עניין,
 של וחשבונו הארץ, את עזב המנהל בשקט.
 המיזרחי, בנק של הראשי לסניף עבר סימון

 ביעילות־יתר עליו לפקח המנהלים יוכלו שם
בחזרה. המיליונים את לקבל ולנסות

 כשלוש לפני הכנים, זה חשבון תוך אל
ש אחרי ל״י, אלף 150 של סכום שנים,

ל אלד* היו לפאריס. קצרה מנסיעה חזר
 בחו״ל, ממשקיעים שקיבל דמי־תיווך דבריו,
ת מלון בניין ברכישת חלקו עבור  עצמאו

ל להפיכתו רשיון והבטחת דיזנגוף בכיכר
ה אך בינתיים, בוטלה העיסקה קולנוע.

שולמה. עמלה
 נחשב הכל בסך מם־הכנסה. משפט

 שקנזל הדירה לדוגמה. לאיש־עסקים סימון
יק היתד, לירות אלף ב־סד תל־אביב בצפון

הרשו — מכוניתו מדי. יותר לא אבל רה,
 אבל מפוארת, היתר. — אשתו שם על מה
למס־הכנסה שמסר הדו״חות מדי. יותר לא

ש כפי מדי. יותר לא אבל מדוייקים, היו
 מם השמטת על נגדו שהוגש המשפט מעיד
 בדו״ח מהצהרת־הון, לירות אלף 55 בסך
.1963 שנת של

 יותר קשה נעשה לסימון רעים. ימים באו
 המיתון כי הסביר הוא עסקים. לגלגל ויותר

 והבניינים הקרקעות ערך בו: שפגע הוא
 ל־ כסף הילווה כי טען, גם הוא ירד. שלו

 ולא הסתבך ד,לוי מאיר וכשידידו סומרפין,
 הספנות, חברת חובות את לשלם היה יכול

 של שטרות כשבידו דפוק, סימון נשאר
 תמורת ל״י. מיליון 1.2 של בסו סומרפין
 בנקים מיני מכל כסף קיבל כבר השטרות

הכסף. את שיחזיר אלה דרשו ועתה —
 שרדפה הבעייה היתד. זאת יחזירז מניין

 דחפה היא האם האחרונים. בחודשים אחריו
 הבנק של מיכתב־הערבות את לדייף אותו

 לשאול רוצת שהמשטרה מה זה ליצואז
ארצה. ישוב וכאשר אם — אותו


