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 מדום דבים עלולים בו, המופקדים דות
 העולם בלפי במערומיהם מוצגים להיות
 מעיסקותיהם ותעלה •שתצוף והצחנה כולו,

שלהם. הקאריירה קץ את לבשר עלולה
 הם במי אלה? סודות הם מה

 ?׳ מאיימים הם מי על ?־ קשורים
 בהם שיש ״קטנים,״ פכים מיספר להלן

 ש־ הסירחון ומימדי סוג את להמחיש כדי
לכ כוחה בכל עתה מנסה ממשלת־ישראל

בנס. קרדיט האינסרנשיונל במרתפי לוא

המיליונים תרומת גזל
הגדו־ הכמוסות השערוריות חת

 של הבנק ספרי בין החבוייה לות, ^
 לשר- ישירות קשורה רוזנבאום, טיבור
הציו ההנהלה יו׳׳ר וכיום לשעבר, האוצר

ספיר. פינחס נית,
 אשה בקנדה נפטרה שנים כשמונה לפני

 זו ליידי דייוויס. הליידי עתירת־נכסים,
 רמש על ששלטה יהודיה, אלמנה היתד,

 בחייה דולר. מיליון בכמאה נאמד שערכו
 פתוח שהיה חם,״ יהודי ״בית ניהלה
 שישי יום בכל מישראל. אורח כל בפני
לכל. בשפע שם מוגש הגעפילטע־פיש היה

 דיי- ליידי של צוואתה נפתחה כאשר
 ציוותה היא כי הסתבר מותה, אחרי ווים

 למדינת־יש־ מרכושה דולר מיליון 30כ־
 ליידי הפקידה הצוואה לביצוע כנאמן ראל.

 משני אחד בלומפילד, ברנארד את דייווים
 איצ־ נקרא שמם שעל בלומפילד, האחים
ביפו. הפועל של הכדורגל מדיון

בנ בלומפילה ולואי ברנארד האחים
 עשו קנדה, שביהודי מהעשירים קאים,

 באר- האלכוהול איסור בתקופת הונם את
יהו מישפחות כמה כאשר צות״הברית.

 עשו ברונפמן, מישפחת כמו טובות, דיות
 מקנדה הברחת־משקאות מעיסקי מיליונים

המא של הנדיבה בעזרתה לארצות־הברית,
לנסקי. מאיד בלט זו במערכת פייה.

 האישי ידידה היה בלומפילד ברנארד
 תקופה בחייה. דייוויס ליידי של הקרוב

 היה ואשה. כבעל עימד, חי אף מסויימת
 על אותו הפקידה שהיא טבעי רק זד,

צוואתה. מימוש
 רק פלא באורח הסתבר וחנה.

 הדולר מיליון 30 בי .1973 כשנת
 בצוואתה דייווים ליידי שהועידה

 במדינת שמה את להנציח בדי
ליש מעולם הגיעו לא היהודים,

 מקנדה, הוצאו אומנם הם ראל.
 כבנק כשווייץ. כדרך, נעצרו אבל
במוכן. רוזנכאום, טיבור של

 בלומ־ האחים ששני מיקרה, רק זה היה
 של בבנק המניות מחצית בעלי היו פילד

 לא הם היווסדו. מיום כמעט רוזנבאום
 ממדי־ הכסף את למנוע חלילה, התכוונו,

 כאנשי- אבל אותו. לגזול או נודישראל
״יע שהכסף העדיפו הם מפוכחים עסקים

 מטרד, בישראל שתימצא עד קצת, בוד״
 חמש שבמשך העובדה עבורו. יותר הולמת
 מעץ ראוייה-לשמה מטרה נמצאה לא שנים

 הדולר מיליץ 30ב־ עשו ושבינתיים זו,
 מרמזת נועדו, לא שלשמם למטרות שימוש

 אפשר טובה, בהשקעה אחרים. דברים על
שנים. בחמש כזה סכום להכפיל

הממו התקופה למרות כי הסתבר אך
 באמצעות הדולר מיליון 30 פעלו בה שכת
 עשו לא הם רוזגבאום, טיבור של הבנק

 מתור דולר מילית 18 המקווים. חפירות את
 של מניות ברכישת הושקעו זה סכום

 מניות של ששערן בעת איי.בי.אס., חברת
 אשמתם זו אין בשוק. גבוה היה אלה
 ירדו המניות ששערי בלומפילד האחים של

בינתיים.
 הספסרות בהרפתקת הושקע אחר סכום

באי המלוכה בית אדמות רכישת של
 הקרקעות שייעוד תיקווה מתוך טליה,

 אץ שוב יעלה. וערכם הזמן בבוא ישתנה
 בלום־ באחים האשמה קולר את לתלות

 להתמוטטות שגרמה זו, שעיסקה פילד
הפ וגרמה יפה, עלתה לא לנדאו, בנק

ל דולר מילית 40כ־ של בסכום סדים
רוזנבאום.—בלומפילד קבוצת
 העיזבון מכספי דולר מיליון 7 עוד

 רוזג־ טיבור שבנה בבית־מלון הושקעו
 בבנק הוחזקה הכסף יתרת ברומא• באום

הלוואות. לצרכי רוזנבאום, טיבור של
 בארצות־ שערך ביקור בעת אחד, יום

 דיי־ ליידי של העיזבת דבר גונב הברית,
 שר-האוצר. ספיר, פינחס של לאוזניו ווים

 נראתה כולה הפרשה מזעם. רתח ספיר
 בר־ את הזמין הוא פשוטה. כגזילה לו

 ואלדורף במלת לפגישה בלומפילד גארד
 כשהוא בחדרו, שם, בניו־יורק. אסטוריה

 בר־ על ספיר פינחס התנפל יחף, מתהלך
 ביטויים אימים. בשאגות בלומפילד נארד
 ו־ ״בתי־מישפט״ ״גניבה,״ ״׳גזל,״ כמו

 בשם ■בשפע. באוויר התעופפו .שוד,״
 30 את במפגיע ספיר תבע מדינת-ישראל

 של מעיזבונד, לה המגיעים הדולר, מיליון
דייוויס. ליידי

 לא בכר שעה שבאותה אלא
להע בלומפילד כרנארד היה יכול
 למדינת- הדולר מיליץ 30 את כיר

 מופקדים היו לא פשוט הם ישראל.
 של מאיומיו בתוצאה רק בבנק.
 ברכים, הפרשה את לפוצץ ספיר

 להעכיר כלומפילד כרנארד הסבים
 ולהתחייב דולר, מילית 12 לישראל
מיליון. 13 עוד בעתיד להעביר

נאל הדולר, מיליון 12 את להעביר בדי
ב חלקם את למכור בלומפילד האחים צו

 ממניות 34/״0 רוזנבאום. טיבור של בנק
 חסה, של המחוזי לבנק אז נמכרו הבנק
עצמו. לרוזנבאום נמכרו 16ל4 ועוד

התחיי הנותרים הדולר מיליון 13 את
 למדינודיש־ לשלם בלומפילד האחים בו

 שהשקיעו הכספים שישתחררו ברגע ראל
ספיר, ברומא. ובמלת באיטליה בקרקעות

 טי־ של הבנק כי כלל לעצמו תיאר שלא
 הסכים להתמוטט, עלול רוזנבאום בור

 הפרשה, את השתיק הוא זו. לפשרה
או המישטרה לחקירת אותה העביר לא
 סיבה לו היתד, אחר. ציבורי גוף כל

לכך• טובה
 שהצליח הדולר מיליץ 12 כי

 בלונד מהאחים להציל ספיר פינחס
 למדי• דבר של בסופו הגיעו פילד

המדי לקופת לא אבל נת-ישראל,
פינ של הפרטית לקח אלא נה,
 מה ספיר.״ ״קת היא ספיר, חס

 ספיר לפינחס רק — בהם נעשה
הפתרונים.

הונובדיס נסר• גזר
ם ימי' * ל עו ה ״ ״ ה שת חז שש- מר
הר רוזנבאום טיבור של הבנק רוריית *

הל את והאירו הפרשה. מימדי את חיבו
בה. ההסתדרותי הסקטור של קו

 באחריות לא־מבוטל חלק כי הסתבר
 3.5 לפחות הפסידה שסולל־בונה לעובדה
 בחברות השקעותיה מכספי דולר מיליון

שיבמו על מוטל רהנבאום׳ של הוואדוזיות
רכטר. צבי סולל־בונה, מנכ״ל של

 רו■ טיכוד של שותפו חיה רכטר
 ופינאנ- כלכליות כחברות זנבאום

 בדי מפא״י, כשעתה שהקימה פיות
 מערכות• ואת פעולותיה את לממן

אז שהיה רכטר, שלה. הבחירות
שו עיסקות עשה ״י, מפא גיזבר

 דד איש שהוא רוזנכאום, עם נות
 לא גם ריח, אץ לכסף כי מפד״ל.

מיפלגתי. ריח
 סולל־בונה, לעיסקי רכסו־ נכנס כאשר

 עיס־ רוזנבאום עם לעשות המשיך הוא
שבי פשוטות, ספסריות עיסקות שהיו קות,

 אץ סולל־בונח של עיסקי־הבנייה לבץ נן
 יכולה אלד״ עיסקות תמורת כלום• ולא

 של בבנק אשראי לקבל סולל־בונה היתד,
 הלוואה היתה אלה מהלוואות אחת טיבור.
 החל כאשר דולר. מיליון 4.2 של בסכום
 מ־ ביקש הוא להסתבך, רוזנבאום טיבור
 מוקדם ההלוואה את לו להחזיר רכטר
 צרה, בעת ידיד הוא אמיתי ידיד יותר.

 החזיר הוא כזה. כידיד התגלה ורכטר
ההל את סולל־בונה, מכספי לרוזנבאום,

החברה. שקיבלה וואה
 של מהבנק לקבל שבח רק הוא

 סכום על שטרות חזרה רוזנבאום
 בידי שהפקיד דולר מיליץ שני של

ההל תמורת כערכות רוזנבאום
 ששטרות הם הסיכויים בל וואה.
 ל״סולל־ לפירעץ עתה יוצגו אלה

לפ נאלצת תהיה והחברה בונה,״
חב של המיסים מכספי אותם, רוע
להפ השותפים — ההסתדרות רי

 אך — ההסתדרותית החברה סדי
לרווחית. לא

 ההפקדה פרשת היא תמוהה יותר עוד
 שהפקידה דולר, מיליון 1.5 של בסכום

הב בניר־יורק, בונה סולל־ של חברת־בת
ד בידי מנוהלת זו חברה ריינולדס. רת  י

 שמואל עורך-הדץ רכטר, של עץ־ד,סתרים
 סולל־בונה. מזכיר בשעתו שהיה מי ארנר,
 המוכשרים מעובדי-החברה אחד ארנר,

 להשתכן שנים כמד, לפני יצא ביותר,
בריאות. מטעמי בניו-יורק,
ש החכרה גם כי הסתבר והנח

 לנכץ מצאה כניו-יורק ארנר ניהל
 מכספיה דולר וחצי מיליון להפקיד

 מי• של חוואדוזיות ההכרות באחת
רוזנכאום. כור

המע רבות, שאלות מעוררת זו הפקדה
 שאלה: בסימן החברה עיסקי כל את מידות

 את קיבל מי ז החברה דיווחי הלכו לאן
 בחברות שהפקידה הכספים עבור הריבית

ההסתד של לחברה מה רוזנבאוםז של
בינלאומיות? פינאנסיות ולספקולאציות רות

ל מאזנה את סירסמד, טרם סולל־בונוז
 וגם המנכ״ל גם הוא רכטר צבי .1973 שנת

 החברה. של המנהלים מועצת יושב־ראש
 החברה בכספי לעשות יכול הוא למעשה,

לישראל. בחברח צור מיכאל שעשה מה
 את תשבץ של בסופו לשלם שיצטרך מי

 חברי יהיו ההסתדרותית החברה הפסדי
 ודאי שלהם האחיד שהמס ההסתדרות,

• זה. לצורך יועלה,

ססו!תנסו? חינו |
 סכום זהו דולר, מיליון 12לת* רוב ך*
{  רוזב- טיבור של הבנק של ההפסדים /

 בווא- הרשומות שלו וחברות־הבת באום
 אלה מכספים ניכר חלק ליכטנשטיין. דוז,

 שהיו לכספים בעקיפין או ישירות קשור
 והמשק הכלכלה במחזור להיות צריכים

ישראל. של
 קבור היכן :היא הגמלה החידה

ז ממנו נחנה מי זה?־ כסף כעצם
 ממשלחרישראל תחליט אם

 מאות המדינה, מכספי להזרים,
 של הבנק את להציל בדי מיליונים

המאיי והסודות רוזנבאום, טיכור
 חסויים, יישארו הבנק של מים
 כדי כה שיש זו. חידה אם ספק

 נוהל כה הצורה על אור לשפוך
 של הכספים משק שנים במשך

אי-סעם. תיפתר מדינת-ישראל,
 בתפקידו אבנרי, אורי הגיש השבוע •

 ומיד ההסתדרות של הווטד־הפוטל כחבר
 לנזפקח־הכללי תלונה העובדים, חברת הלת
 מנהלי את לחקור ודרש המישסרה של

 חשדות על העובדים וחברת סולל־בונה
 הגיש במקביל המדינה. חוקי הפרת של

 סמנו תבע ההסתדרות, למזכ״ל שאילתת
 קבלת ניצול־לרעה, של אפשרות לחקור

וכדומה. פרסיות, סובות־הנאה
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