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 לגלות אפשר לתמיהה התשובה את
הולנדר. מיהו יודעים כאשר

 .1916ב־ בהמבורג נולד הולנדר הרמן
 העורות סוחרי מגדולי היה ישעיהו אביו

 לשוודיה. המשפחה עברה 1938ב־ בגרמניה.
 לידו נטל פרנץ, הרמן, של הצעיר אחיו

הש והרמן באירופה, המשפחה עסקי את
החב העסק. של האמריקאי הענף על תלט

 את עבר ומחזורה פרחה, המשפחתית רה
הדולאר. מיליון מאה

 שערורייה
וסערה

 כבר ישראל, מדינת קמה אשר *<•
 הוא מהחבר׳ה. אחד הולנדר הרמן היה ^
 וחבר בארצות־הברית, המזרחי מראשי היה

היל הצעירה, אחותו הציוני. הוועד־הפועל
 נבג־ יצחק לד״ר כבר נשואה היתד. דה,

המדינה. מבקר כיום צאל,
 לשר יועץ לשמש ארצה הוזמן הולנדר

 הפך קצר זמן ותוך המיסחר־והתעשייה,
 יו״ר לתפקיד נבחר כן המישרד. מנכ״ל

 תפקיד — הסוכנות של ועדת־הכספים
לאחרונה. עד מילא אותו

והתע המיסחר מישרד כמנכ״ל בתפקידו
 רציניים, ביזיונות כמה הולנדר עשה שייה

 לניהול והביאו בעיתונות סערה שעוררו
המדינה. מבקר של חקירה

הצי עסקי את הולנדר נטש 1951ב־
ש המשפחה, עסקי את לנחל עבר בור,
 הפך במקביל, עורות. ועיבוד יבוא כללו

 וחבר המפד״ל של המרכזי לאיש־הכספים
המיפלגה. של ספיר פנחס מעין — הנהלתה

בשע הולנדר של שמו הסתבך כאן גם
 עוז מיבטח חברת מנהל כאשר רורייה,

 שי- קופסאות ביבוא הורשע המיפלגה של
 לצמרת חלוקתן בתקופת־הצנע, מורי־בשר
 הולנ־ החלוקה. תלושי והשמדת המפד״ל,

בחברה. מועצת־המנהלים חבר אז היה דר

 שרים שגי
סירבו

והו־ נשכחה, זו שערורייה גס ולס
 מפריע, באין לשגשג המשיך לנדר 4\

 אבנעל, חנויות רשת את היתר בין רכש
מפעלים. של ארוכה שורה הקים

 הידיעה לפתע נפלה הצלחתו, בשיא ואז,
כספיים. בקשיים נתון הולנדר הרמז כי

 על בהיר ביום כרעם נפלה הידיעה
 כל כמעט ביניהם נושים, של ארוכה שורה

 הו־ הצהיר בבית־המישפט, בארץ. הבנקים
 מיליון שישה רק חייב הוא כי לנדר
 הסביר גם הוא במלואם. יחזירם וכי ל״י,

מ נובע הכספים בהחזרת העיכוב כי
תקו באותה נעדר ספיר שפנחס העובדה

 עם היה ולא מהארץ, ממושכת עת פה
לדבר. מי

הת ארצה, ספיר חזר כאשר גם אולם
 מלא היה ספיר לדבר. מי עם שאין גלה

 וההולנדרים הוא הכל, אחרי :טוב רצון
 ובסקטורים השונות במיפלגות השונים
 את היוו — במפד״ל ובייחוד — השונים

הפי המיפעל של האמיתי המנהל הגוף
 — מדינת־ישראל ששמו המסובך ננסי

 במישור לכאורה חילוקי־הדיעות למרות
הפוליטי.
 היה יכול לא רגע, באותו ספיר, אולם
 היה דאז והתעשייה המיסחר שר להציל.

 מ־ לחרוג סירב והוא — ז״ל ספיר יוסף
 בא ובמקומו ספיר נפטר כאשר הנוהלים.

 כאיש-מינ־ הוא גם התגלה — שרף זאב
 המיש־ תקנות על לעבור שסירב קפדן, הל

 שיחזור עד להמתין נאלץ הולנדר רד.
 באה אז, רק המישרד. לראשות ספיר

הישועה.
 מעניין
לדאות

 עקיפה. בצורה כמובן באה יא ך*
 להוציא יכול אינו ספיר פנחס אפילו \ (

 ידידים. למען מהתקציב בגלוי כספים
נו קיבלו המסובך, הסיבוב בתום אולם
 — מיליון וחצי שניים הולנדר של שיו

הציבור. מכספי
מס אינו זה שסכום התברר שאז אלא

 מהחובות. אחוז 25 מאשר ליותר פיק
 בבית־המיש־ הולנדר של להצהרתו בניגוד

מגי חובותיו כי לפתע עתה התגלה פט,
 שישה, לא ל״י, מיליון 13מ* ליותר עים
שטען. כפי

 רב בעניין לצפות אלא נותר לא עתה,
ידי יחזיר מי, של ומכיסו כיצד, ולגלות,

הנוספים. המיליונים את ספיר של דו


