
רוזנבאום טיבור
)25 מעמוד (המשך

 {״■ף פירסומי בגלל לפועל, יצאה לא
 ב־ הימאורגן והפשע רוזנבאום קשרי על

 מישפחתי בכנס זמן, כעבור ארצות-הברית.
 ג׳יימס, את אד!מ;וגד תקף הרוטשילדים, של
 של הבנק עם לעסקים נכנס שהוא על

 אדמונד. עם הזמן כל העובד רוזנבאום,
 יעשה לא לעולם כי השיב האנגלי הברון
 אם קשות. והעליבו אדמיונד, עם עסקים
 כמה עזבו האחרון בחודש כי לכך נוסיף

 רוטשילד של הבנק את גדולים מפקידים
 הפסדי כי בטענה פריווה, בנק בשווייץ,

 בראשה עומד שהברון לישראל החברה
 של שזעמו הרי שלו, לבנק המלצה אינן

׳סובן. אדמונד
 אדמוגד הברון היה לא גם אם אולם

 רוזנבאום נגד הפלילית התלונה את מגיש
 והפקדתם לישראל החברה כספי הוצאת על

 החוק היה כושלות, ואדוציות בהברות
 ייאושו ברוב שכן רוזנבאום. את משיג
 ייעשו שלא מעשים האחרונות בשנים עשה

ב מפקידים שיכנעו ואנשיו הוא בשווייץ.
 את לד,עביר יותר להם כדאי כי שלו בנק

 כיוון זאת הוואדוציות. לחברות הפקדונות
 לשלם יש בשווייץ ריבית הכנסות שעל

ה !ואילו במקור, ניכוי מס־יהכנסה 309^
 נוסף זה. ממס פטורות הוואדוציות חברות

 עד 1.59ב־<) יותר גבוהה ריבית הציע לכד
 רוזנבאום ואדוציית. בחברה לפיקדון 29<־׳

 מדובר כי למפקידים אמרו לא ואנשיו
כספיים. בקשיים שהן מאזנים, ללא בחברות

כת כתוף שגעשו כאלו, פעולות
 בשווייץ מהוות עצמו, הבנק לי

 הן שכן ביותר, חמורות עבירות
 שיב־ ו<ב) מם־ההבנסה הונאת (א)
כו בחכרה כסף להפקיד לקוח נוע

שלת.
 ליו שהיו מסויים, ׳מפקיד עם :שוחחתי

 סגנו עם שוחח והוא בבנק, פרנק אלף 400
 המהודרת, בלישכת־המנכ״ל רוזנבאום של

 הסמנכ״ל הבנק. של השביעית בקומת
 את להעביר לבנק הוראה ידו במו רשם

 איננורי הוואדוצית החברה לזכות הפיקדון
 על חתם !וחלקוח טראסט, קרדיט נשיונל

 הפסד זו לחברה כי מתגלה עתה ההוראה.
 ברגע לפחות. דולר מיליון חמישה של

 במיש- יתלוננו רבים, וכמוהו זה, שלקוח
אבוד. רוזנבאום יהיה טרה,
 הבנק כי ידע בראשו שעיניו *י כל
 התקבל לא הוא סגירה. לעבר צועד
 והסניף בשווייץ, הבנקאים איגוד כחבר

ב לסחור רשיון קיבל לא בלונדון שלו
 חבר התפטר שנים כמה לפני זר. מטבע

 עורך־הדין הבנק, של המנהלים מועצת
ב לחוק מרצה גיונוד׳ גונוד. אנדרי שרל

 ניהול לדרכי הסכים לא ז׳נבה, אוניברסיטת
 בעיר לרבים סיפר התפטרותו ואחרי הבנק,

 למצוא קשה בי היא עובדה דעתו. את
 בבנק פיקדונות להם שהיו דנבה ׳תושבי

 להם יש מי עם ידעו הם רוזנבאום. של
עסק.

ליבריה, רומא,
אי.או.אס.

 יש כי סבורים בשווייץ בנקים נשי ^
 כ- זרמו להיכן לשאלה תשובה להם

 לקבוצת עתה החסרים דולר, מיליון 150
 חלק- חוזנבאום. של חוואדוציות החברות

 — דולר מיליון 70 — אליו מכספים הארי
 בית־סבויה, אחוזת ריאלי, במרינה נקברו

׳ל שגרמה האיטלקית, המלוכה מישפחת
כב ולהפסדים בבאזל זליגמן בנק סגידת

 רוזנבאוס וארבורג. זיגמונד לסר גם דים
ם ע  שנה, 15•כ־ לפני זו קרקעית להרפתקה נ
 ונישניות, חוזרות השקעות השקיע ומאז

, י גבוהה. ריבית שצברו

 להרפתקת הכנים דולר מיליון 20כ- עוד
 ממלון.״ רומא. של נמל־התעופה ליד המלון

 מכרו עת שנתיים, לפני ונחלץ כיימעט זה
שטרן אולם האנגלי, שטרן ויליאם לקרובו,
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ה לישראל החברה ד סו רק הפסי בי כ קטי * פי
ואדוציות וזבחת 1 שמות ל1 1 הפיקדונות את 1 מעבירינ

ווזננאום בפני 1 הממשל! את הזהיר המוסד איש *
מרבינזביץ אותה והעזים ההתמוטטות על 1 ידנ ספיר *

 תמורת לשלם שהספיק לפני הרגל את פשט
 הסדירו ממש האחרונים וברגעים הרכישה,

 לרוזנבאום המלון שיל חזרה ׳מכירה ביניהם
 בניית במאזניה בנכס להציגו שיוכל כדי

 השלד ורק היום, עד נסתיימה לא זה מלון
עומד. שליו

 שהוא מריבית נצברה הסיכום יתרת
 שהוא הכספים עיל השנים כל .משלם
 יודע ואיינו ׳בנקאי, אינו דוזנבאום מגיים.
 שקנה הקניות כל עבור מאזן. לקרוא
 סניף עבור למשל, כמו, רב, ביוקר שילם

 לסניף שהפנו בציריך, סוויס־ישראל בנק
 מאשר יותר גבוהה ריבית הציע תמיד שלו.

 על סמך ותמיד אחרים, בנקים הציעו
 הישראלי המשק ־ראשי עם הטובים קשריו

ליפול. לו יתנו שלא
 הקיומים־ בכספי הבנק, את הקים כאשר

 מישלחת איש של השילומים של יונים
 ברון עם יחד דגן, יחזקאל השילומים

 חלקו, את לאחר-ימכן לו שמכר צרפתי
 של שטרות מכיירת העיקרי עיסוקו היה

 הטובים קשריו לאור מובן זה הסוכנות.
 שמלווהו מי עם וכן רפאל, יצחק עם

 שפס, שמואל ד״ר האורך, לכל בבנק
 הסוכנות של העלייה מחלקת ראש שהייה

בשווייץ.
 עם קשריו את רוזנבאום יצר 1962ב־

 חב־ נציגת סלומון, ז׳נט באמצעיות ליבריה
 קורנפלד ברני של אי.או.אס. דת־המירמה

 בך, כדי עד התהדקו אלו קשריםבליבריה.
 הסתכד, האחרון בחודש שבאשר

לפגי־ ללונדון לנסוע זמן לו מצא

 בלומפילד האחים האמריקאי. המאורגן
 דולר מיליון 30 של פיקדון לבנק הביאו

 למדינת דיוויס הגברית ירושת בקירוב,
 רוזג־ ועל־ידי על־ידם שנעשקה ישראל,

 איטליה בקרקעות להשקעות והלכה ׳באום
 הפשע נציג באמצעות ).1937 הזה (העולם

 מלוזאן, פולמיאן ג׳ק ב׳שווייץ, המאורגן
 כספי של הברחות לצינור הבנק הופך

המאפיה.
 פיר־ לאחר באה שניה התמוטטות סכנת

 הקשר את שחשפו לייף, השבועון סיומי
 ׳רבים !מפקידים הפשע. ואירגון טיבויר בין

 הודות רק ניצל והוא הבנק, מן ברחו
 רוזנבאיום סחב שוב קורנפלד. ברני לעזרת

ל הודות שנים, בסר, למשך הבנק, את
ישר וגופים חברות של נדיבות הפקדות

אלים.
 המרכזי לבנק 60ה־ בשנות הפך הוא

למ ומישרד־האוצר, מישרד־הביטחון של
 יותיר סולידיים בנקים בשווייץ שיש רות

יהודית. בבעלות
 נערכו כאשר הסתיימו אלה שנות־שיא
 בישראל, השונים במישרדים חילופי־גברי

 ספיר פנחס לשילטון. עלו חדשים ואישים
 מ־ פרש קשתי ממישרד־האוצר. פרש

 שהבנק הריבית סכומי מישרד־הביטחון.
 להשקעות יגייס שהוא הכספים על שילם

 בדמות הישועה באה ואז תפחו, באיטליה
 מיליון 30 שהשקיע הסן של המחוזי הבנק

3וקנה גרמניים .מרקים  הבנק ממניות 6
 שכן זו, לעיסקה הסבר אין רוזנבאום. של

 שווייצי בבנק שליש יש זה גרמני לבנק
ביותר. מכובד אחר,
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,1973 לשנת חזנבאוס של הבנק של השנתי בדו״חהמאזן קישוט
ה־, ראש המייעצת: המועצה חברי שמות מופיעים

 אורי, פיאר פ׳1פר גולדמן, נחום ד״ר אוסוולד, אלברט הסן, של המחוזית ממשלה
מנור. עמוס בולט הנציגים ברשימת ואחרים. דה־רוטשילד, אדמונד הבאתן של הכלכלן

 של אחיו טולכרט, סטיב עם שה
כס ערכות לבקש ליבריה, נשיא
 להצלת ליבריה ממשלת של פית

דו מיליון 8ב־ להצלת וכן הבנק,
 ראשי של אישיים פיקדונות לר,

המוש הממשלה ליבריה, ממשלת
באפריקה. כיותר חתת

 הודות ניכרת במידה שיגשג ירוזנבאום
 כספי של המרכזי הבנק שהיה לכך

 של זיו ואימפריה צמחה וכאשר אי.או.אס.,
 כעבור הבנק. מאזן גם יגדל קורנפלד,

 חברה אי.או.אס. עם יחד הבנק הקים שנים
בישראל. להשקעות משותפת

עזרת
המאפיה

 לפני רוזנןןאום עמד 1063 שנת ף*
 הכריזה ליבריה־ !ממשלת' התמוטטות. ■4

 ל־ חובה כאשר חובות, תשלום דחייית על
 רוזג־ דולר. מיליון 10 על עלה !דוזגבאום

 בלויכד האחים לכניסת הודות ניצל באום,
הפשע כספי גם באו י'לבנק.,עימם פילר

 שמישהו שמועות נפוצו כז׳נכה
אישית. הנאה מכך הפיק

 לעוד העגלה את לסחוב הצליח רוזנבאום
 היה השינה ביולי החל אך שנד,־שנתיים,

 לב שמו בנקאים הקץ. הגיע כי לכל ברור
 :תכופות לעתים מחם ביקש שרוזנבאום לכך

 בחברות ימים לכמה סכומים להפקיד וותר
ה אחד למשל, שלו. השונות הוואדוציות

 כי המעידות חותמות נושא שקיבל שטרות
 כדי לשניה, אחת ואדוציית מחברה הועבר
בריאה. ׳פעילות של רושם ליצור

 עסקי
אוויר

 מיכאל עם הגדול הרומן בא אמצע ך*
 !ולראשי לצור יד נתן וריוזנבאיום צור, ■4

 גיר- ממשלית את להונות לישראל החברה
 הכספים שכן, לחברה. כספים בגיוס מניה
 בחברה השקיעה הגרמנית הקבוצה אשיר

 !מן כהלוואה ברובם ילה ניתנו לישראל
 עצמם כספים אותם רוזנבאום, של הבנק

צור מיכאל על־ידי מכן לאחר הושקעו

 כיוון וחברותיו, רוזנבאום של בבנק שוב
 הכסף כלל היה לא והחברות הבנק שבידי

הגרמנית. לקבוצה להלוות הפ כי סבירה אפשרות קיימת
הפס הם לישראל״ ״החכרה סדי
 הפסידה שכן בילבד, הנייר על דים

 לא שלה. היו לא שמעולם כספים
הגרמ המשקיעים כספי אלה היו

 בספים אלא כביכול, שאבדו, ניים
 ושחזרו לחם, הילווה שרוזנכאום

מייד. אליו
 להפקדות בשווייץ המושמע הסבר זהו

רוזנבאום. אצל צור של התמוהות
 שהיתר, ודאי הכספים גיוס דרך !אגב,
 גיטר, לבנו וגם רוטשילד לברון גם ידועה

 גיוס שדרך למרות אותה, אישרו ׳והם
 ולא גרמניה, שילטוינות בהונאת כמוה זו

 העברת־ של תרגיל אלא למעשה היתד,
 שילטו־ את לרמות כדי פיקטיבית כספים

ה תקנות־המס הגרמניים. מס־ההכנסה נ׳ות
 למשקיעים מס הקלות מעניקות גרמניות

 של ייסוד בהשקעה יש אם רק זד, ,מסוג
 היה לא בי וברור מתפתחת, בארץ סיכון

 העברה שהיתר, כזו, בהשקעה סיכון כל
 ונד בשווייץ לחשיבון ׳מחשבון פיקטיבית

!מתפתחות. מדינות שאינן וואדוץ,
 לישראל החברה ראשי הסכימו כאשר

 על-ידי שהוצעה בדרך החברה כספי לגיוס
 מד, לכל הדרך את פתחו צור־רוזנבאום,

כיום. שקורה
 רוגז מדוע

רוטשילד
 אר־ רוזנבאום הגיע לספטמבר 12* ף*
 הבנקאי של בתו של לחתונה צד. ^

 בשווייץ. קבע דרך המתגורר ורדי, יצחק
 בתל־ רמת־אביב במלון נערכה החתונה

מסתו וספיר רוזנבאום ׳נראו ובה אביב,
המלון. גינת שיחי בין ארוכה ישעה דדים

 לספיר רוזנבאום גילה עת אותה
 מייד פתח וספיר מצבו, חומרת את

ה לבנקים ושיגר כנסיונות־הצלה,
 מיכאל בולל אנשיו, את גרמניים

בחשאי. זה בל צור.
 בגלל כל ■קודם נכשלו, הנסיוינות אולם

 כסף להשקיע ׳בעקשנות שסירבו הגרמנים,
 עם להישאר היותר לכל הסכימו נוסף,
 מצד היתד, העיקרית הד,כשלה בבנק. חלקם
 סירב שאף דה־רוטשילד, אדימונד הברון

בפריס. ספיר עם להיפגש רו הברון כי סיפר עצמו ספיר
 תרומה, לו שהחזיר מפני עליו גז

 מיל■ אחרי לישראל הברון ששלח
 שחצ׳ק כיוון יום־הכיפורים, חמת
ל דולר. אלף 200 סך על רק היה

 אחר־ הברון לו שלח ספיר, דברי
דו מיליון שני בסד אחר, צ׳ק כך
לו♦

 נציג אינו אדימוינד כי טוען גם ספיד
 מעולם וכי רוטשילד, מישפחת של אמיתי

 השתתפו מופגן באורח גדול. תורם היה לא
 בגי ,בפריס, ספיר שערך באריוחת־ערב,

ב השולטים האחרים רוטשילד מישפחת
 החרים אדמיונד וגיי. אלן ובעיקר בנק,

זו. ארוחת-עדב
 תתנגד אם כי אדימונד הברון של הודעתו

 יתפטר, הוא להצעתו לישראל החברה
 ישראל ממשלת ונציגי שלה, את עשתה
 לא אדמונד: של התכתיב יאת קיבלו

ה הבדיקות גמ׳ר לפני הסדר כיל לעשות
 שהברון, כיוון וזאת הפרשה. של פליליות

 של המנהלים :מועצת יושב־ראש שהוא
 כ- הכל, אחרי הטוב. לשמו חרד החברה,

 למעשי באחריות נושא הוא יושב־ראש
 וזותשקיף המאזן על חתום הוא החברה.
 גיוס דרך את אישר הוא שלה, הכוזבים

 לכך, התנגד לא כאשר בדיעבד, הכסף,
 העברות על חתם לימון, מוקה ונציגו,

 לחב־ לישראל החבריה כספי של בנקאיות
רוזנבאום. של ואדוציות יריות

נפי הדרף. לסוף הגיע רוזנכאום
מפ של ארוכה לשורה תגרום לתו
ההתחלה. רק זוהי בדור-שלג. במו וגילויים, לות


