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 לאשראי הבינלאומי הבנק כ״ל

 סניפים דשת בעל בשודיץ,
 באיי בעיקד והעולם, ברחבי

בחוג־ ישיבה ■תלמיד בהאמה.
 יהד חציל השניה, בסילחמת־העולם גדיד,
 ב״ם, קצין מדי בלבטיו מהגסטאפו דים
 ,1945ב־ משואות־יצחק לקיבוץ ארצה עלה

 ■נציג בה התמנה לשווייץ, נסע עזבו,
ש היהודית, הסוכנות של מחלקודהעליה

 קמה כאשר ).19( רפאל יצהק היה מנהלה
 לו סידר ורפאל מצה״ל. השתמט המדינה

דרכון־שירות.
הבינ הבנק את יסד החמישים בשנות

שפם. שמואל ד״ר עם לאשראי לאומי
כס מקורות שלושה על התבסס הבנק

יחז שקיבל קומיסיונים כספי (א) פיים:
 מישלחת- של קניות נציג ),8( דגן קאל

 את ארצח שהביא באירופה, השילומים
 סינדיקאט כספי (ב) השוודיים! הצריפים

 מאיר של האמריקאי המאורגן הפשע
 ברגארד האחים של כספים וכן ),3(לנסקי
).7( בלומפילד ולואי

 מישרד־ של מרכזי כספי מוסד היה הבנק
 ובאמצעות פרס, שימעון בתקופת הביטחון

 לפיתוח בבנק חלקים רוזנבאום רכש הבנק
 עם, קופת בנק אשדוד, חברת התעשיה,

 בשנים מפא״י. עם משותפות הברות והקים
 משותפות עיסקות הבנק עשה האחרונות

 רחנבאום, של גיסו ),18(שטרן ויליאם עם
פאן־לון. הבנייה חברת את בישראל שרכש

 מנהיג - צור מיכאל
 משרד־ מנכ״ל המיזרחי, צעירי

 וילד־טיפד המיסחר־והתעשיה,
 שסו ).22( ספיר פנחס של חיו

 מעשר,־שחי- בכל כימעט קשור
בישראל. כלכלית ושערוריה ■תות

 אבי לוי, ג׳ימי ועסקי הטקסטיל אבי
 אילין. אפריים של הכושלות תעשיות־הרכב

 כיושב־ראש התמנה עת ,1966ב־ התפרסם
 בעיתונות וחשף צי״ס, של המנהלים מועצת

לפניו. ציים של הכושל הניהול את
 לגייס לישראל החברה הצליחה לא כאשר

 לנהל ספיר פנחס על־ידי ,מונה הון, די
 בגיוס הוא אף נכשל ).1968( החברה את
 מיליון 100 מתוך 12 רק (נתנו מיהודים הון

 גרמנית, קבוצה עם התקשר מצופים). דולר
 הבנק טנכ״ל גולן, דויד של באמצעותו
 להשקיע התחייבה זו הראשון. הבינלאומי

 מכספים לישראל בחברה דולר !מיליון 50כ־
 מם־ההכגסה בחוקי פרצות בעזרת גרמניים,
 ממשלת סירבה האחרון ברגע בגרמניה.

 להשקעות פוליטיות ערבויות לאשר גרמניה
 עמד והדבר התעכב, הכסף גיוס הגרמנים,

החברה. קיום על לאיים
שהילווד, ),1( רוזנביאום לטיבוד פנה צור

 אותו השקיעו ואלה לגרמנים, הכסף את
 ■של הבנק הלוואות כנגד לישראל. בחברה
 החברה של ערסויות צור לו נתן טרבור

 חמורה עבירה מהווה זה מעשה לי׳שראל.
רשו בה בארד,״ב, הערך ניירות חוקי על
לישראל. החברה מה

יושב-ראש - לנסר,י מאיר
 סינדיקאט של המנהלים מועצת

9■  עלה בארד,״ב, המאורגן ■הפשע )
 רצח בכנופיית חבר של ממעמד

ה של הכספים לשליט בע״נז
 — פשע כספי■ העביר המאורגן. פשע

 טרור, הימורים, סמים, בענייני שמקורם
ה/ ״דמי  של לבנק — ועוד סחיטה הגנ

 שלו הסניף באמצעות ),1( רוזנבאום טיבור׳
באיי-בהאמה.

 כספים קיבל בישראל, לנסקי היה כאשד
 עס, קופת בנק באמצעות סדיר באופן

).6( בן־׳עמי עובד—רוזנבאום קבוצת של
 הבנק מנכ״ל — פדלד לו

ב הואשם במיאמי, הלאומי
 מנהיג עם שותפות על שעתו

בארד,״ב, ההובלה עובדי אירגון
 ונכלא שהורשע חופה, ג׳ימי

 לא־ למטרות האיגוד קרנות ;ניצול בעוון
 ),6( ברעמי עובד של אישי ידיד הוקיות.

לישראל. בחברה והשקיע לישראל עלה
ה- בעבר - רוטכרג סם
 מאיר של לעסקים שותפו ׳רחוק

 רבים כספים עשה ),3( לנסקי
 אי- בתקופת משקאות בעיסקי

 של וההברחות סור-האלכוהול
 יו־ האחרונות: בשנים לארה״ב. משקאות
 הפיתוח מילווה איגרות מפעל שב־ראש
ב המשקיעים מראשי בארד,״ב; (בונדס)

ל־ נקלע מוסתת. ועוד לישראל, חברה
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 את למכור נאלץ בארה״ב, כספיים קשיים
 חברת יה, התעש לפיתוח בבנק השקעותיו

 פינחס של מקורב אישי ידיד ועוד. אשדוד
 כדי המדינה כספי את שניצל ),22( ספיר

תלד• מיליון לרוטברג להעביר
 מולטי- - בן־־עימי עובד

 נתניה עיריית ראש מיליונר,
 העיר ממייסדי רבות, שנים

 מניצול רב כסף עשה אשדוד.
יהלו בעיסקי הציבורי מעמת

 החורגים להסדרי־מס זכה !וקרקעות מים
 ההנחות. גובה מבחינת המקובל, מכל

 ־1רוז וטיבור )5( רוטברג סם עם שותף
 טיבור עם שותף אשדוד, בחברת )1( באום

 הידיעות עם עס. קופת בבנק רוזנבאום
 מיהר רוזנבאום של הפנק התמוטטות על

רבים. ימים שם ושהה לז׳נבה.
דלואי ברנאדד האחים

 בר- :(בתמונהבלוכלפידד-
מ־ בקנדה כספם עשו נארד)
 של בבנק שותפים ויסקי, עיסקי

 את שמכרו ער )1( רוזנבאום
 בארץ הקימו הסה. של המחוזי לבנק חלקם

 עם יחד הקימו בלומפילד, איצטד״ון את
 לקידוחי קונטיננטל הברת את פרידמן מוטי
 של השהיתות פרשת גיבורת שהיתה נפט,

 שותפים היו כי נודע לאחרונה נפט. נתיבי
של הקרקעות בעיסקת גם רוזנבאום עם

 של הבנק עם האפריקאי המאורגן הפשע
 רוזג- את תמיר ייצג ),1( רוזנבאום טיפור
 תוך עיתונים, על השפעה והפעיל באום,
 יפרסמו שלא על־מנת בתביעות־דיבד״ איום

 היה רזנבאום הלייף. פירסומי את ויעתיקו
 ברכבת וניצול קסטנר ישראל של מידידיו

 ו־ קסטנר על־ידי שאורגנה המפורסמת
 אותה גינה תמיר אשר — אייכמן אדולף

בגידה. במעשה בפישפט-קסטנר
 ממש- נציג - הכהן אלכם

ל־ לייצוא בהברה ישראל לת
1(£  אפרי־ מערב דיזנגוף אפריקה 1

 מיכאל של אישי ידיד קח.
ה אחד היה שאחיו /2( צור

 בשם חברה באמצעות בדיזנגוף, שותפים
 )1( רוזנב׳אום טיסור (צור־רוזנברג). זורו

 הכהן, אלכם פעולות את מימנו שלו והבנק
 !מבקד־ של דיו־וחשבון בעיקבות שפוטר
 ההברה את ניצל כי שחשף עליו, המדינה
 נמלט הכהן אלכם האישית. לטובתו וכספיה

 צור מיכאל לו השיג ולבסוף הארץ, מן
 מיליון הצי של כופר שילם לפיו הסדר
מהילה. תמורת לירות

 היח _ ך* קשתי משה
 עזר מישדד-הביטחון, מנכ׳׳ל

ן1 ץ  רוזני טיבור של לבנק הרבה !
 המימון לבנק הפכו ),1( באום

מישרד־הביטחון של הבילעדי

באיטליה. המלוכה בית
 ב- פקיד - דגן יחזקאל

בת מישדד־המיסחר־והתעשיה,
),22( ספיר פינחס השר קופת
 ממשלתית חברה לנחל מונה

פו משקיעים, לעידוד ציבורית
 הילוותה ההברה כי שהתגלה לאחד טר

 עבד כושל. טיפעל לרכישת כספים לאחיו
השילו מישלהית של כאיש־קגיות לעבוד

מ רבים קומיסיונים קיבל !מהמניח, מים
 בכמה דולר מיליון 3ב־ עשה הקניות,

 טיפור של בבנק הכסף את השקיע שנים.
 לודזיה את עיסו!רכש ויחד ),1( רוזנבאום

 אתא. את ואחר־כך נשר הבירה מיפעל י
 בהשקעות, מעמד מכל הדיחו מזנבאום

באמ א.אי.ג., חברת של סוכן הוא ועכשיו
אלקטרו־ויסטה. בשם חברה צעות

ר עמום  ראש היה — מגו
(שב״כ), שרות־חביטחון־הכללי

£ !  לחיות עבר תפקידו סיום ועם ■
)1( רוזנבאום של אישי נציג

 מונח שנים כמה לפני בישראל.
לודזיוז. מפעל כמגכ״ל

 כן־גורימ-בנושל עמוס
 סגן שחיה ומי בן־גוריץ, דויד

1( |  חיפה ישראל, מישטרת מפכ״ל ן
 שנחשפו שחיתות עיסקות על

שו־ ובמישפט איתרו בפרשות
 רוזנבאום בדגוריון. עמום—המתנדבים רת .

אתא. מיפעל מנכ״ל מינהו )1(
מישטרד, קצין — לס אבנר

 במישפט שהתפרסם בכיר,
 טיבור על־ידי ■נלקח אייסמן,

יש על להשפיע )1( רוזנבאום •
 גילויי את יפרסמו לבל ראלים

 בין הקשרים על לייף האמריקאי השבועון
 הצליח האמריקאי. ועולם־הפשע רחנבאום

 מילבד ישראל, עיתוני כל לגבי בכך
 ויליאם עבור עובד עכשיו הזה. העולם

בבאזל. תבניזון ׳בנק בעל דובינז׳ץ,
 עורך- - תמיד שמואל

 רב לפירסוס זכה וח״כ, דין
1|  שורת-הסתגדבים על בהגיגו ץ

ש ),10( בן־גוריון עמוס נגד
חזנבאום. של עובדו הפך •

קשרי על לייף בשבועון הפירסום לאחר

 צי״ס, מנכ״ל התמנה כאשר באירופה.
 דולר מיליון 11.5 בסך ההפקדות את אישר

 דוזב- של הוואדוזיות בחברות חחברח של
אבדו. כי ברור שעכשיו הפקדות באום,

 מכרו - דינשטיין צכי
 סגן לשעבר ),1( רוזנבאום של

 של כהונתו בתקופת שר־האוצר ■ 14[
 קום מלפני ),22( ספיר פינחס

ב־ מישפטים למד עת המדינה,
ה לעיסקות סוכן היה ורח׳נבאום שווייץ
 היד. דינשטיין לאחר־מכן. והמדינה הגנה׳

 חבנק של המנהלים מועצת יושב־ראש
 משה של מינויו לאחר התעשירי, לפיתוח

 דרישת לפי ישראל, בנק כנגיד )16( זנבר
 מבעלי אחד הוא תזנבאום ספיר. פינחס

 הוא דיגשטיין הבנק. של הגדולים המניות
 בתי- של המנהלים מועצת יושב־ראש גם

 חברות עם יחד הפקידו אשר הזיקוק,
 בחברות דולר מיליון 12 עד 9 שלובות

ל ירדו שכנראה כספים רוזנבאום, של
 יושב־ראש דינשטיין היה כאשר טמיון•

התע לפיתוח הבנק של המנהלים מועצת
לזגכר. הדירה מסירת עיסקת בוצעה שייה,

 בנק נגיד - זנכר משה
 ימינו יד לכן וקודם ישראל,

באוצר, )22( ספיר פינחס של
 כל )1( רוזנבאום לעיסקי עזר

 ומיכאל של בפינויו תמך השנים.
 לאחר לישראל, החברה למנכ״ל )2( צוד

 מנכ״ל חימוביץ, יששכר צור, של שקודמו
 הוראות לקבל סירב חדרה, נייר מיפעלי
 מכספי הפקיד ישראל בנק כנגיד טזנבר.
 זד, היה שלדבריו טיבור, של בבנק האוצר

 הוא גבוהה. ריבית המשלם בטוח בנק
 ארץ־ישראל־ בבנק האוצר כספי גם הפקיד

 בן- יהושע בהנהלת ׳בלונדון, בריטניה
לאחרים. דוגמה נתן )17( ציון

זנבר - בן־יציון יהושוע
 30 בבנק אצלו הפקיד )16(

 עשה ואחד-בך מרקים, מיליון ) ■1
ה־ גילוי למנוע כדי ד,כל

 ארץ־ בנק התמוטטות הפקדות.
הכלכ השערוריה היתד, ישראל־בריטניה

 שעשה זנבר, את ביותר שהכתימה לית
 הבנק הצלת מיבצע את לפוצץ כדי הכול

ה שהשערוריד, כרי ),1( הזנבאום של

 כמו בן־ציון הקודמת. את ■תשכיח חדשה
 למען התנועה מראשי הוא ),6( בן־עמי

מיבצעיה. את ומימן השלמה ארץ-ישראל
 של גיסו - שמרן ויליאס
 מיליון 8 השקיע רוזגבאום,

רוזנבאום שבונה במלון דולר ■1*1
האחים עם יחד רומא. ליד

 שם שהשקיעו ),7( בלומפילד
 של הבנק כי שמועות יש דולר. מיליון 14

 לעיסקי רבים כספים הילווה דוזנבאום
 שטרן הרגל. את פשט שבינתיים שטרן,

 סיעת של הגדולים התומכים חיו ורוזנבאום
במפד״ל. )19( רפאל יצחק

 פר- גיבור - רפאל יצחק
 מנחל כשהיד, תל-גיבורים, שת

חיפה בסוכנות העלית מחלקת ■1)1
ר # רוזנבאום של השתמטותו על /

לו סיפק ואחר-כך מצר,׳׳ל, )1(
שר־ סגן כשחיה ישראלי. דרכון־שירות

עדי רוזגבאום של לחברות נתן הבריאות,
 קשות על־כך בוקר תרופות. בייבוא פות

,.מבקר־ד,מדינר על-ידי
יתדו־ קיבלה — ■המפד״ל

היהו־ הסוכנות בהנהלות נציגה ץ411 שהיה ),1( מרוזנבאום מות
העולמי. היהודי והקונגרס דית
ה מן וכמה כמד, כי ספק אין

 מן נובעות בטבלה המתוארות הסתבכויות
 ספיר פינחס בהשגחת המסועפת, המערכת

לשולחן. מתחת חמפד״ל למימון ),22(
 סולל מנכ״ל - רבטר צבי

)23(מפא״י גיזבר כשחיה בונה.
1(  חברות )1( רוזנבאום עם הקים 1ן

 עסקים שעשו רבות, כלכליות
רמתם, ביניהם ובחר׳ל, בישראל

 פארבאנד־ ממכס, פטורות ׳חנויות רשת —
אלו שפופרות מיפעל להשכרת־רכב, טורט

מוצ לייבוא חברה שפופרון, בשם מיניום
 עשה בונה סולל כמנכ״ל ועוד. שונים, רים

 ולאחרונה דוזנבאום, עם רבות עיסקות
שאבדו. דולר, מיליון 6 לו נתן כי נודע

 ו- מגדלו - ספיר פינחס
 רוזנבאום טיסור של מרוממו

£ 4■  ש- הכלכלית השיטה אבי ),1( '
 לישראל החברה את הצמיחה
ל הבינלאומי הבנק ופרשיות

 היד, העיקריים מתפקידיה ושאחר אשראי,
 מ־ חמ״מסד, מיפלגות ומימון את לאפשר
 אגודת- עד )20( והמפד״ל )23( מפא״י
וחרות. ישראל

 בספים קיבלה — מפא״י
 מטיבור שונות, בצורות רבים,

ב־ שלו הבנק ומן )1( רוזנבאום
 ייצגה רכטר צבי גיזברד, חו״ל.

 שותף בהן כלכליות, בחברות
 המתוארות חעיסקות כי ברור רוזנבאום.

 כספים להעברת כמכשיר שימשו בטבלה
לשולחן. מתחת למפא״י

עון ד ר ג נ אוז  עודך- - ח
 רשם (ל״ע) בלי־תיק ושר דין

דשם אצל ראל ליש החברה את 1
טכ פעולה על קיבל החברות,

שכר־טירחד, זו שיגדתית נית
המשיך מישרדו לירות. אלף 100 בסך

החברה. את לייצג
 יושב - קרגמן ישראל

הכנסת, של ועדת־ד,כספים ראש
 מיכאל על השנים כל שחיפה

לאי והביא ומעשיו, )2( צור
לישראול החברה חוק את שור

קרגמן, מסמרות־שיעד. חטבות לה המעניק
ספיר פינחס של הפרלמנטרי נושא־כליו —

 לישראל החברה חוק הצעת את הגיש )22(
התקבלה בד, השלישית, בקריאה לכנסת

 אורי בילבד: קולות שלושה בהתנגדות
חביבי. ואמיל ומיקונים שמואל אבנדי,

 ועדת- חבר - בדר יוחנן
 יחד תמך חרות, מטעם הכספים

 החב־ חוק בהצעות קרגמן, עם ע41ה
 בקולות שהועבר לישראל, רה

 קולות נגד בכנסת, הסיעות רוב
 חיפה ורק״ח. מק׳׳י הזח, העולם סיעות

 השחיתות מעשי כל על קרגמן עם יחד
 ).1( רוזנבאום וטיבוד )2( צור מיכאל של

 גנזה ובדר, קרגמן בהסכמת הכספים, ועדת
 עיסקת־ על המדינה מבקר של הדו״ח את

ב בסיארח־ליאונה צור מיכאל של השוחד
 מיליון חצי של סכום נעלם שבח אפריקה,

לאפ צור על-ידי כשוחד שנשלח דולר
 ■מקבילי- על-ידי נתקבל לא אך ריקה״

 מינויו ■את ■איפשרה חדו״ח גניזת השוחד.
לישראל. החברה במנהל צור של

סופית אינה 11 שימה


