
ר■ מיליון 2.5 רקח ספיד פינחס
מכיסו

שד המיריונו את והציר נד■
המפד״ד

 על להתגבר הצליח לא בתל״אביב, המחוזי בית״חמישפט שופט חריש, יוסף
המופתע. חיובו

הולג* חרמן המיליונר לפניו, שעמד הנתבע אצל התעניין השופט כאשר זח חיה
 חובותיו, את להחזיר מתעתד הוא כילד — מבקר־חמדינח של גיסו שהוא — דר

ל״י. מיליון לשישה המיליונר, לדברי שהגיעו,
הרלינות. במלוא ירא־השמיים המיליונר הסביר השם,״ ״בעזרת

 כולם, הימים בכל ישראל בלור לביטחונו אישית שותף ״אני :השופט הגיב
 ואמונה תקווה נדבר שיש לומר אבל הנוראים. הימים בפרוס אלה, נימים ובמיוחד

ממני.״ נבלר — לאלתר מוחלט פירעון מעין או ערובה, משום
 של לשמו רק בדבריו, התכוון, שהולנדר השופט כבוד עדיין האמין אז,

 איש שהוא המיליונר, והיבואן שחתעשיין התגלח, יותר מאוחר היושב״במרומים.
נוספים. לשמות גם התכוון המפד״ל, של המרכזי הכספים

ספיר. פנחס שר״חאולר, של לשמו — בעיקר
 המאמינים של למשוש״נפשם אלה, בימים התגלתה נשם העזה האמונה ואכן,

מכספי ל״י, מיליון וחלי שניים חולנדר קיבל השם, בעזרת כמולדקת. כולם,

מהמדינה מוזרה עזרה קיבל ואיו בעסקיו־ ר המפר של שרהאוצר הסתבר איו

 מהנוהליס לחרוג סירבו שרים ששני לאחרנתן סניו
התו ידידו. לעזרת ספיר נחלץ התקינים,

המיליונר. לנושי ל״י, מיליון 2.5 העבירו והסוכנות האוצר : צאה

ד1ד1ה ך ד  למעלה), בתמונה (גם הולנדר הרמן ן1ף
1 1 / 1 1 1 1 | | | / את לשלם אי־יכולתו על שהידיעה /

מיליונים. מתנה ספיר מהשר קיבל כרעם, במשק נפלה חובותיו

 מסכנת לחלצו כדי — המיסים משלמי
חובותיו. שילם שלא לאחר פשיסת־רגל,

לעז חש ששר־האוצר לכך גורם מת
ב המסתבך פרטי איש־עסקים של רתו

 המאמינים? מכספי — בו תומך כספים,
יצ הלזה שאיש-חעסקים לכך גורם מה

 דית של ממושכות שנתיים במשך ליח,
 כעל עליו שיכרתו למנוע בבית־המישסט,

 מה תקדים? חסר מיקרה — פושט־רגל
 ב־ חקירה אפילו בוצעה שלא לכך גורם

 במטרה החוק, שמצווה. כפי מצב־עסקיו,
 עקב נגרמה לא פשיטת־הרגל אם לבדוק
האי שרשרת לכל גורם מה כושל? ניהול
 כונס־הנכסים את שהניאה המוזרה, רועים
 עורד־הדין בית־המישפט, מטעם שמונה
 :בבית־המישפט להכריז וולף, סלו הוותיק

 מסיבות מעוניינים, היו לעליונים ״מוסדות
 מהחובות, ישתחרר הולנדר שמר שלהם,
 2.5 של סכום לרשותו העמידו כך ולשם

כזה.״ מיקרה עוד היה לא ל״י. מיליון
 תביעה ללא

פלילית
ב ך*  ״כבר :חריש השופט ד5 על גי

 כדי משורודהדץ, לפנים דברים נעשו 1 1
 קבלת־נכסים צו מתן. למנוע

ב נאמר חדיך משורת ,לפנים הביטוי
 שנעשו הדברים שבחמעטה. המעטר, לשון

 משורת״ לפני־ולפנים היו הולנדר, בפרשת
 סביב שהתרחשו התמוהים לדברים הדין.

 העובדה את להוסיף גם אפשר המיליונר
 — ייצוא לשם חומרי־גלם ייבא שהולנדר

 למרות המוגמרת. הסחורה את ייצא ולא
 פלילית. תביעה כל נגדו הוגשה לא זאת,
 חייב נשאר שהוא העובדה על לדבר שלא

למכס. ל״י אלפי מאות
 קיבל — האלה רהרפתקאות כל ואחרי

המיליונים. מתנת את ספיר פנחס מהשר
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