
לחקור שנמנעים מה את מגרה הנה״ ..העולם ־ הפושה את לסגוד
 כתב■ אולם ישראלי. אינו המשחר
 צור כי קובע, זה בסעיף האישום

 היותו כתוקף השוחד את קיבל
 ולא אירופית כחכרת-נפט מנהל

 ישראליות, כחברות מנהל בהיותו
 לעובד-צי■ ניתן לא שהשוחד בד
 — זר למנהל אלא ישראלי. כור
1 המשחר את לתבוע ניתן לא ולכן

 מיכאל של חקירתו :ארבע מיספר עובדה
 כתב־האישום. הגשת עם הסתיימה צור
 החומר על אותו לחקור אסור החוק לפי

 של עורכי־הדץ כתב־־האישום. הוגש שעליו
 יאפשרו לא לוויט, וישי שימרץ ארווין צור,

 ה־ לפני אחרים נושאים על אותו לשאול
 ה- את להכין שעליהם בנימוק מישפט,
 בי קבע אף בית־המישפט עימו. מישפט
ש הזמן לכל לרשותם1 צור את יעמידו
 תיבת־ של לחקירות קץ :המסקנה ידרשו.

נחשף. בלבד הקטן שחלקה הפנדורה,
 בית- קבע השבוע חמש: מספר עובדה
 ימים שלושה ■בתל־אביב המחוזי המישפט

 מאי בחודשים צור, של למישפט בלבד
ה מן בחלק יודה צור הסיבה: זיוני.

 ממושכת. בחקירה צורך יהיה לא עובדות,
 כלל יהיה !ניתן לא זו מצומצמת במיסגרת

 האמת את ממנו ולהוציא אותו לחקור
לא. וחלקן התגלו שחלקן פרשיות, על  להביא דיין אלו עובדות חמש

עכ הוליד ההר כי המסקנה לידי
 רצינית לחקירה כוונה בל אין בר.
בהע ויסתפקו ומעשיו, צור של

 בחינת — וענישתו לדין מדתו
 בי שיחשבו להמונים, עצם זריקת
דין־צדק. נעשה

 מיכאל של המסוככים עסקיו את
 שלא עד הכספיים, ותרגיליו צור

דב לחקור וכוח חשק לה נותרו
רכים. היו וכאלה נוספים. רים

 לברר כלל ניסתה לא המישטרה למשל,
 שנאסרה בסיירה-ליאונה, השוחד פרשת את

 הכנסת. של ועדת־הכספים על־ידי לפרסום
 מן דולר מיליון 1968 בשנת קיבל צור

 סיירה- במדינת שרים לשחד כדי האוצר
 על- שם בתי-זיקוק הקמת לצורך ליאונה,

 יפנית. וחברה הישראליים בתי-הזיקוק ידי
 ועיסקת־ במקום, הפיכה היתד. זמן לאחר

 חצי של סכום ■נקיבת תוך פורסמה השוחד
 השותפת היפנית, החברה דולר. מיליון

 מיליון חצי נתנה היא כי ידעה לשוחד,
 חצי נתנו הישראליים בתי־הזיקוק וכי

 בסד־הכל להיות היה צריך ומכאן מיליון,
 לברר ארצה באו היפנים שלם. מיליון

 סיפק צור דולר. מיליון לחצי קרה מה
 בלית־ שהתקבל ביותר, מפוקפק הסבר אז

 ה־ שחקירת התירוץ בגלל ורק — ברירה
 ישראל יחסי את לקלקל עלולה מישטרה

■העניין. אז נסגר אפריקה, עם
 לסכן, מה עוד אין ביום אודם

 התיישנות. חלה לא זו עבירה ועל
 המישטרה טרחה לא בן, אם מדוע,
!׳העיסקה על צור את לחקור

 מרסל עם צור של קשריו למשל, אז,
 מב- קטע מהווים שחלקם חרמן, ■(״צ׳ילו״)

במס הזמין כי מואשם צור תביהאישום.
 הד־ באמצעות אוניות שתי באיטליה פנות

 דולר. אלף 130 בסך שוחד ממנו קיבל מן,
נלקח חשוחד כי לציין מקפיד כתב־האישום

בית-המישפט במיסדרון (מימין) צור רות
— רנזא וזאיגרא

 החדש אגף־החקירות ראש אומנם,
קדמי, יעקב ניצב ישראל, במישטרת

מב תל-אביב, מחוז כפרקליט כיום המכהן
לח ימשיכו ציוותי־חקירה כמה כי טיח
 תיבת־הפנ- בפרשיות הקשור פרט כל קור

חגיגית, מבטיח, הוא צור. מיכאל של דורה
ש פרשיות גם לחקור היא המדיניות כי

 !נושא גיבורו אם התיישנות, עליהן חלה
אי מסקנות יוסקו למען רמה, מישרה

 כאשר כך, יעשה ודאי קדמי כלפיו. שיות
 היתד. בינתיים אך החדש. לתפקידו ייכנס

 מיכאל את לחקור האפשרות למישטרה
נעשה. לא והדבר צור, >

סי• חו
אונים

 עמידר בחקירת כי זוכרים אשר ץ*
 כץ, צבי בגיזבר המישטרה מסתפקת ^

המובי העיקבות אחרי הלאה הולכת ואינה
 ה־ כי או החברה, ראשי אל אותה לים

 פרשת של רצינית מחקירה נרתעת מישטרח
 הממונה על־ידי במירמה הכספים הוצאת

 שלקח !נוידרפר, משה המדינה, הכנסות על
 בירושלים דירה לרכישת מדינה כספי

 כל — לאחרים והשכירה עבזרז למגורים
 אינו הכל כי הרושם את מחזקים אך אלה
גדול. אחד בלוף אלא

להבין התאמצה כה המישטרח

 יהיה ניתן לא כי בכך מבטיח באיטליה,
לדין. הרמן את לתבוע

ביש רסקו בחברת מהנדס היה הרמן
 הנספח עם קשרים פיתחה זאשתו ראל,

 אלה קשרים באמצעות הצרפתי. הכלכלי
 שלום. האונייה בהזמנת מתווך שימש

 צור של נאמנו הרמן היה לאחר־מכן
רבות. עיסקות עימו עשה וצור בפרים.  היא נחקרו שטרם העסקות אחת

 בהוראת ״צי״ם״, קנתה שכה זו
 של הישנות האוניות צי את צור,

השבי הרשקוביץ,—עופר האחים
להפ עופר לאחים מייד אותן רה

ה הרמן היה שמועות, לפי עלה.
זו. חשודה בעיסקה גם מתווך

 שום על צור אח חקרה לא המשטרה
 שסיפר למה פרט בספנות, אחרת עיסקה
 שתי עם חרמן של העיסקה על מרצונו

שהזמין. האוניות
הנהג
החרוץ

 קנה כיצד סיפר צור נ למשל ו, ^
 מיצרן- מופחת במחיר לארק מכונית ^

ב לו עזר שגם אילין, אפרים המכוניות
 (צור בירושלים דירותיו לבניית הלוואות

 ברחוב יחד מחוברות דירות בשתי גר
בירושלים). תל-חי

לח טרחה, לא המישטרח אחר: משל

אבידר. דויד צור, מיכאל של נהגו את קור  שאכידד לבך עדי-ראייה יש
בשלי מדי־שכוע לצאת נוהג היה

שו לתעשיינים צור של חויות
 כמיצרכים מכוניתו את למלא נים,

תמורה. ללא לקח שאותם
 עליו, נשאל לא שצור אחר נכבד נושא

 מיליון 250 ישראל למדינת עלה ■ואשר
 ■קשריו עניין היה טבין־ותקילין, לירות

 צור ברנט. לו האמריקאי עורך־הדין עם
 ישראל ממשלת את שהכריח האיש היה

 המצע- בשיטת ערד תישלובת את לפתח
 האמריקאית, אלייד חברת של המרחף

הנסיון הישראלית. אמן־בניאל בשיטת ולא

 נגד אישיות מסקנות להסיק לתבוע
ולהחליפם. הגרמניים, הנציגים
לק ארצה המגיעים הגרמניים, הנציגים

 הוצאת על בתביעות יגיבו הישיבה, ראת
 על שיחזרו מי כל נגד בחו״ל רע שם

דוו מדוע נגדם. והאשמותיו כתב־האישום
 לטענה הגנה אין ששם כיוון בחו״ל? קא

 — מכתב־האישום ציטוט הם שהדברים
בישראל. הגנה המהווה טענה

ב כי למישטרה הודיעו כבר הגרמנים
 פליאה והביעו הודעה, לה למסור דעתם

מי גירסת את קיבלה שהפרקליטות על
 ל- בינו לעסקות בנוגע בלבד צור כאל

פיהם. את לשאול כלל טרחה ולא בינם,
לב רצתה אלייד חברת כי הוכיח

 השיטה, יעילות את ערד באמצעות דוק
 שבו בניסוי דולרים מיליוני כמה השקיעה
 לירות, מיליון 250 ישראל ממשלת השקיעה
 ברצינות מתכוונים האמריקאים כי בחשבה
 ל״אלייד״ צור כין איש-הקשרמיפעל. להקים
 כרנט, לו היהודי עורך־הדין היה

 ל■ ״ערד״ בין כעיסקה שתיווך
 קשרים עוד היו לצור ״אלייד״.
 שהביא ברנט, עם מאוד מסויימים

 של לחברה-כת משקיעים אליו
הפסי החכרה באשר כתי־חזיקוק.

 להם ימירו בי צור הסדיר דה,
 כהשקעה הכושלת השקעתם את

 לא צור הזיקוק. בבתי ריווחית
 לקבלת כל-כך נלחם מדוע נשאל

 ״אלייד״ חכרת של התבתיבים
 המיש■ חקרה אילו האמריקאית.

 מישרד־הפיתוח מנב״ל את טרה
 ממנו תשמע כדר, מנחם לשעבר,
 בך. על ביותר מעניינים דברים

זאת. עשתה לא המישטרה אבל
 ייצא זאת בכל משהו כי היחידי הסיכוי

 תצליח, לא הפרשיות השתקת וכי החוצה,
בחברה־לישר־ הצפויות בהתפתחויות הוא

 בלבד חודש שלפני כך על מצביעים הם
 היה וניתן צדרבאזם, לורנץ בארץ היה

 העולם ברחבי לנסוע מבלי דבריו את לקבל
זיגל. בנימין ניצב־מישנה שעשה כפי

הברון____
צור ומיכאל

 האש- הברון יעלה אם לכך, רט
 שמשום-מה בגילוי ישיבו נגדם מות 2*

 כך על ואין כלל, עליו נשאל לא צור
 ,1973 מארם כחודש בי מסתברהאשמות.
 ״החברה־ מנב״ל היה צור כאשר

 מו* יושב־ראש והברון לישראל״
חו צור חתם שלה, עצת־המנהלים

יש לפיו רוטשילד, הברון עם זה
 החברה של מיוחד כספי יועץ מש

 של חכרת-הגג שהיא ״פרומוטקס״,
כיו צור יכהן החוזה לפי הברון.

 שבר ויקבל שנים, חמש משך עץ
 החוזה לשנה. דולר אלף צ5 של

שלו מדי יהיו התשלומים כי קבע
 כמקום לצור ויינתנו חודשים, שה

לשווייץ. מחוץ הוא, שיקבע

הנאשמים ספסל על צור מיכאל
ענזיקתא לבירא —

 תקיים השבוע השישי ביום אל.
 זבה החברה, הנהלת ישיבת בירושלים

ה מחנה בין מילחמת-עולם-זזטא צפויה
 גם שהוא — דה־רוטשילד אדמונד ברון

 — החברה של מועצת־המנהלים יושב־ראש
ברא הגרמניים המשקיעים קבוצת לבין
 ולורנץ דזמברגר יוסף ראהה, הורסט שות

צדרבאום.
ש בכתב־האישום, בוודאי ינפנף הברון

 הגרמנית הקבוצה מן קיבל צור כי קבע
 מיליון 1.4 של סכום ראהה ומהורסט

 סך על תעודודהפקדה ועוד במזומן דולר
 הסיוע תמורת כשוחד מרק, מיליון 1.3

השקע למימון הקשור בגל להם שהגיש
 ״להטות — ביותר החמור זזה — וכן תם,
 כמשקיעי־הון בדרך־כלל פנים משוא להם

מש כנגד כבדה האשמה זוהי בחברה.״
מיל 50מ־ יותר !בחברה שהשקיעו קיעים

 כשני־שלישים למעשה המהווים דולר, יון
 רק להם שניתנו למרות ההשקעה, מכלל

ההצבעה. מזכויות 25ץ׳0
 החקירות את פתח אשר חברון,
 כישראל ביתכי-אישום בהגישו

עלול ורוזנכאום, צור נגד וכשווייץ

 ויכוח בגלל התעכב הראשון התשלום
 המם גובה על פקיד־השומה עם צור של

 הסכם מקום, מכל התשלום. מן לנכות שיש
ש מועצת־המנהלים, יושב־ראש בין זה

בעס שלו כיועץ החברה מנכ״ל את שכר
פר אין ביותר. מוזר הוא האחרים, קיו
 שפורסם, החברה של בתשקיף עליו טים

 כזה הסכם לגלות מחייב שהחזק למרות
לבעלי-המניזת.

 עם קשור יהיה הברון כי לשכוח אין
 באירופה, ניהל שצור בעיסקי־הנפט גם צור

 הזיקוק. בתי של חברת־הבת ■באמצעות
 וכל רב׳ כסף הכל הרוויחו אלו בעסקים

 כשותף יכניסו צור כי מעוניין היה אחד
שלו. לעיסקי־הנפט יותר בכיר

 המיש־ בחקירת אין מה, משום
 הברון שכין זה לחוזה זכר טרה

 יעלה הוא בי להניח אין לצור.
כבית-המישפט.

 אחרים, רבים פרטים כמו זה, עניין
 החברה הנהלת בישיבות להתברר יכול

 ב- בית־חמישפט בישיבות או לישראל
 — להניח יש כך — בקרוב שידון שווייץ,

רוזנבאזם. של הבנק בהתמוטטות
—-■——......... ■■ 9\ ■1


