
חו להתרת מסט בראש שעמד בעת הברית,
נכ בו מסע ביץ׳, במיאמי ההימורים קיות

שלון של בחייו. הראשון שהיה — חרוץ כי

)17 מעמוד (המשך
 סיבה משום הימורים. בתי אין בישראל

 בכר־ להיראות יכולה ישראל אין שהיא,
 למרות הסינדיקאט. לאנשי כלשהו פעילות

 ויותר יותר ישראל של שמה נקשר זאת
הבינלאומי. המאורגן הפשע בפעילות
יש אל הזרקורים הופנו הראשונה בפעם

 היה .1967 שנת בסוף זה, בהקשר ראל,
 והנודע הנפוץ האמריקאי כשהשבועון זה

 הסינדיקאט, כספי מרבית כי גילה לייף,
 דולאר מיליארד 7כ־ של בסכום המסתכמים

 ומועברים מארצות־הברית מוברחים בשנה,
 שמושבו לאשראי, הבינלאומי לבנק בעיקר
 אימונם ואיש הבנק כמנהל בשוייץ. בג׳נבה

 הד״ר את הלייף זיהה הסינדיקאט ראשי של
מ שנמלט יהודי, פליט רוזנבאום, טיבור

 שקיבל המיוחסים ברכבת 1944ב־ הונגריה
אייכמן. אדולף מידי קסטנר הד״ר

ש לשמועות הראשונה ההוכחה זו היתר,
 משקיע לפיהן רב, זמן מזה בחשאי הילכו

 מהכספים חלק האמריקאי הפשע סינדיקאט
בישראל. בעסקים מארצות־הברית, המוברחים

 אימונם איש רוזנבאום, טיבור הד״ר כי
 סיני של הגאנגסטרים של 1 מספר והבנקאי

מהמש אחד הוא האמריקאי, הפשע דיקאט
באמצ אם בישראל, ביותר הגדולים קיעים

שלו. אמצעיו באמצעות ואם שלו הבנק עות

 לגסקי של הבגקאי
בישראל משקיע

ה־ על זו כהזדמנות לחזור דאי ^
 טיבור הד״ר שממלא החשוב תפקיד ^

 של והפוליטיים הכלכליים בחיים רוזנבאום
 שהתעניינותו להבין כדי רק ולוא ישראל,

 תופעה אינה בישראל הפשע סינדיקאט של
 שניתן כפי השבוע, רק שהתגלתה חדשה
ישראל. מעיתוני ללמוד

 והיחיד הראשון העיתון היה הזה העולם
 ההשלכות את ,1967ב־ עוד שהעלה, בארץ

 של היותו מעובדת המתחייבות החמורות
 כה בקשרים קשור רוזנבאום כטיבור אדם

היפ אבנרי אורי הפשע. לסינדיקאט הדוקים
 הממשלה, לשרי שאילתות של שורה אז נה

 השרים כל הל״ף. פירסומי על שהסתמכו
מתחמקות. תשובות השאילתות על השיבו

 איל- רק אינו רוזנבאום, טיבור הד״ר כי
 בעל גם הוא בישראל, כוח אדיר כלכלה
 נמנים ידידיו ובין בצמרת, מצויינים קשרים
ספיר. פנחס כשר־האוצר אישים
—18—————

 - מדאשי^המגבית - אמריקאי מידיוגד
שלה עד לוחץ דהניוווודדגסלו׳ הממ

ה המאורות אחד הוא רוזנבאום טיבור
 כרב הלאומית. הדתית המפלגה של גדולים

 העולמית ההנהלה על נמנה הוא רבנים, בן
ה מועצת חבר הוא החזרחי, תנועת של

הנ חבר בר־אילן, אוניברסיטת של מנהלים
 הועד וחבר העולמי היהודי הקונגרס הלת

 הקאריירה את שהחל כמי הציוני. הפועל
 של מחלקת־העלייה כשליח שלו הציבורית
 עמד שבראשה בג׳נבה, היהודית הסוכנות

כ רוזנבאום כיום נחשב רפאל, יצחק אז
 התומכים היהודים המולטימיליונרים אחד

ישראל. בכלכלת
 של לאינסוף עסקיו מסתעפים בישראל

וגדו קטנים ובמיפעלים בחברות השקעות
 חברת של העיקרי המניות בעל הוא לים.

 וידידו שותפו הוא קופת־עם, בנק ושל אתא,
 בן־ עובד כמו ישראלי מולטימיליונר של

אש חברת בבעלות עמו יחד המחזיק עמי,
אשדוד. אדמות רוב של הבעלים שהיא דוד,

מנ עם רוזנבאום מיודד אלה לכל נוסף
ש לורנץ, שלמה ח״כ ישראל, אגודת היג
ה באחת בעצמו. ממולח עסקים בעל הוא

 שותפים רוזנבאום של המסחריות חברות
 של ביותר הבכירים הכספים מאנשי כמר,

בארץ הבכיר נציגו ואילו העבודה. מפלגת
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-י::״ האישום נתב
 וזכולל1 בארצות־הברית לאחרונה שהופיע

קי מאיר של עלייתו על פירוט ס  בעולם מ
תו עד האמריקאי. הפשע הסינדיקט. יו״ר היו

 במשך שמילאה דמות מנור, עמום היה
 המוסדות באחד מרכזי תפקיד רבות שנים

המדינה. של ביותר החשובים

 האבא קבר
הזימים בהד

ר 0 ץ אי  יש־ את גילה עצמו, לנסקי מ
 גילתה שישראל לפני זמן הרבה ראל ^
 רק ידעו 1967 בשנת לנסקי. מאיר הוא מי

 לנס־ של שמו את מאוד מעטים ישראלים
בי רבים, מיאנו בארצות־הברית אפילו קי.

 האפ.בי.איי., של החוקרים מבכירי ניהם
 כיום המתקרב הקשיש היהודי כי להאמין

 בסינדיקאט מרכזית כה דמות הוא ,70 לגיל
האמריקאי. הפשע

 מאיר סביב והתהדקה הלכה הטבעת אבל
 כדי שקמו למיניהן, חקירה ועדות לנסקי.
 בארצות־הברית, המאורגן הפשע את לחקור

 של המרכזי התפקיד את ויותר יותר גילו
 על בו, שחקרו מלוכלך עניין בכל לנסקי

ארצות־הברית. כל פני
 מם־ההכגסה, שלטונות אחריו רדפו ביחוד
 ניסו אותה המכרעת, ההוכחה את שחיפשו

להר כדי לשוא, שנים עשרות במשך להשיג
מס. העלמת על שיעו

 מיקלט כאילו שייראה מקום חיפש לנסקי
להמ יוכל ממנו ואשר שלו, הפרישה לימי
ה הרשת כמרכז תפקידו את למלא שיך

 הפינא־ וכיועץ הפשע, סינדיקאט של עולמית
המאורגן. הפשע כנופיות לכל הראשי נסי

 אחרי קצר זמן לישראל לנטקי הגיע וכך
שהגי התיירים במבול ששת־הימים, מלחמת

עורר לא שביקורו למרות לארץ. אז עו

 ששאל עיתונאי כאן אותו זיהה תשומת־לב,
 ״אבי לנסקי: לו השיב הביקור. לסיבת אותו
 הקבר את לראות באתי הזיתים. בהר קבור
שלו.״

 לימודים, סיור היה ביקור שאותו נראה
 בכל ומתמיד, מאז לערוך לנסקי שנהג כפי

 ברבות לפעול או להשתקע התכונן בו מקום
 מתחת לבעור החלה כשהקרקע רק הימים.
ההכ מם כששלטונות ,1970 באמצע לרגליו

 ב־ וסגניו חבריו את לתפוס הצליחו נסה
 ולהרשיעם, זה אחר בזה הפשע סינדיקאט

לישראל. לעקור לנסקי החליט

ממבגסת הממשלה
בלגטקי לדון

 גורמים השבוע התבקשו אשר ^
 לא מדוע להגיב ישראליים ממשלתיים

ה סינדיקאט אנשי של כניסתם את התירו
 לציון. ראויות תשובות השיבו הם פשע,
״ה אגסי: יצחק משרד־הפנים דובר אמר

רצו בלתי שאנשים מעוניינת אינה ממשלה
ו למעשיהם.־׳ פוריה קרקע כאן ימצאו יים

 אמר: המשטרה מפכ״ל לשכת ראש אילו
 של לארץ כניסתם למנוע יכולה ״המשטרה

 ממשרד לבקש וכן פלילי עבר בעלי אנשים
להמ או תושב אשרת הארכת למנוע הפנים

רצו בלתי גירוש על שר־הפנים בפני ליץ
יים.״

 לגבי יפה שהיה מה מדוע היא השאלה
 גם תפס לא בסינדיקאט, הקטנים הפקידים

 דובר כך על נשאל כאשר עצמו. לנסקי לגבי
ל הצליח ״לנסקי השיב: הוא משרד־הפנים,

כללי על שמירה תוך בשקט, לישראל היכנס

ך1ר | | |1 1 פי לנסקי מאיר *1  שצולם נ
1. | | | | / |  מלון ליד שבוע לפני \

תכן בהרצליה. אכדיה  עמדו זה שבנזנון י
 כינוסם, את לערוך הפשע סינדיקט ראשי
המשטרה. של התערבותה בגלל הופרע אשר

 חוקית עילה כל עתה עד היתר, לא החוק.
לגרשו.״
 רחוקה שהית־, מוצלחת, בדיחה זו היתד,

 שבית־ כמובן היא האמת מהאמת. מאוד
ב להתייצב מלנסקי דרש אמריקאי משפם

טי כרטיס ללנסקי שלח ואף לחקירה פניו
 בית־המשפם. בפני להופיע כדי לישראל סה

 לקנס נדון ההזמנה, על ציפצף כמובן לנסקי
בית־המשפט. בזיון על דולאר אלף 200 של

 כי ובטוח שליו להיות היה יכול הוא
 לארצות־הברית, תסגירו לא ישראל ממשלת

אמרי יהודי לאזרח שנים לפני שעשתה כסי
סובלן. רוברט — אחר קאי

 שלא הדרושים הקשרים היו ללנסקי כי
 לפרוטקציה זקוק היה לא הוא לסובלן. היו
 משרדים מנהלי או בכירים פקידים אצל

האנ באמצעות גישה, לו היתד, ממשלתיים.

 זה אין לממשלת־ישראל. ישר הנכונים, שים
 בישראל, לנסקי של שהותו בחודשי כי סוד
 בבעייתו פעמים מספר ישראל ממשלת דנה

ה התושב אשרת את להאריך אם ובשאלה
שלו. ארעי

 ממשלת פעלה לא זו בבעייד, לדון בבואה
 אובייקטיבים, שיקולים סמך על רק ישראל

אי מספר של בבקשות בהתחשב גם אלא
ש לודאי, וקרוב יתכן, השפעה. רבי שים

 השפעתו את הפעיל רוזנבאום טיבור גם
מיל השנים במרוצת שהזרים ידידו למען

בשוויץ. שלו לבנק דולארים של יארדים
 לנסקי לטובת העיקרית ההתערבות אבל

לגמרי. אחרת אישיות מצד באה

 המיסמורין איש
ללגסקי יושר מליץ

 שהתנהלו הבינמשרדיים, דיונים ך■
 משרד־ה־ עמדת היתה לנסקי, בפרשת ^

 השהייה רשיון את להאריך שלא משפטים,
 ליציאתו לגרום ולהשתדל בישראל לנסקי של

הארץ. מן המהירה
 שטוענים כפי שר־הפנים, דווקא אולם

בהא שתמך הוא במשרד־המשפטים, חוגים
 הוא הסיבה: לנסקי. של השהייה רשיון רכת
 אמריקאי, ממולטימיליונר חמה המלצה קיבל

ה במלון ומתגורר בישראל עתה השוהה
בירושלים. דויד מלך

ה התורמים אחד הוא זה מולטימליונר
 עשרות מזרים הוא לישראל. ביותר גדולים

 בהם בארץ, שונים חינוך למוסדות מיליונים
ל קשור בירושלים, העברית האוניברסיטה

 בישראל המופיעים היומיים העיתונים אחד
 למען הכספים איסוף פעולות בראש וניצב

 הוא בארצות־הברית. מגוריו במקום ישראל
לישראל. בחברה מרכזית דמות גם

מיל שאותו מהכספים חלק אם לדעת אין
 כספי במקרה אינם לישראל, מזרים יונר

עצ את רואה שהוא ברור אבל הסינדיקאט.
 שיכיל כך לנסקי, של האישי כידידו מו

 בשבחי ולדבר יושר מליץ לו לשמש היה
 גם אלא בורג יוסף השר באוזני רק לא

מאיר. גולדה ראש־הממשלה באוזני
 אזרחות הענקת לטובת העיקרי הטיעון
 השבות, חוק לפי לנסקי למאיר ישראלית

 היה בארץ, ישיבה רשיון להענקת לפחות או
 ,69 בן זקן, יהודי הוא לנסקי כזה: בערך

הר אף לו אין בעבר. עסקיו מכל שפרש
 הרשעות כמה מלבד ממש, של פלילית שעה

 בשנת חודשים שלושה של ומאסר בנעוריו
 פשוט הוא חוקי. בלתי הימור על 1952
 בחברת בשקט ימיו שארית את לבלות רוצה
 שהי- מזה חוץ אבותיו. בנחלת וכלבו אשתו

ל יביא הוא למדינה. תזיק לא בישראל תו
 ב־ מרכושו חלק בה ישקיע ואולי ארץ

דולארים.
ה שרי את משכנע היה זה וטיעון יתכן
 לוליא ללנסקי, מניחים היו והם ממשלה

בל מאורעות כמה האחרונה בעת התרחשו
 במוקד לנסקי את שוב שהעמידו צפויים, תי

תשומת־הלב.

הגאגגסטרים
לישראל בורחים
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ב לאור יצא חודשים מספר פני ■י
 זמן תוך שהפך ספר, ארצות־הברית /

 מריו של בהסנדק וד,מתחרה לרב־מכר, קצר
 לסנדק שבניגוד הספר, של מחברו פוצ׳י.

 מסיק, הנק הוא תיעודי, ספר אלא רומן אינו
ה הפשע על ספרים חמישה פירסם שכבר

 על שהשתלם מסיק, בארצות־הברית. מאורגן
 המאורגן הפשע בחקירת פורד קרן חשבון

 מדינת של המשפטנים לועדת יועץ הוא
 שלו הספר ושם הפשע. לחקירת ניו־יורק

לנסקי הוא:
דברים: שני מסיק עושה בספרו

הלאו הפשע שסינדיקאט מוכיח הוא #
הרצי אירגון־העל הוא ארצות־הברית של מי
 נשלט והוא המאורגן הפשע של ביותר ני

יהודים. בידי ומתמיד מאז
מאלמו לנסקי מאיר את מוציא הוא #
 בעולם חשובה ובלתי צדדית כדמות ניותו

השל כדמות אותו מציג האמריקאי, הפשע
ומזכה כיום האמריקאי התחתון בעולם טת


