
החלאה הוחיסה
בריטניה י־ א־ בנק של הלונדוני בסניף פיקדונות שהחזיקו הישראלים של

 ביותר המבוקשת הרשימה והי ץ
ב הסודית הרשימה גם זוהי בארץ. (

 הודיע ישראל שבנק עד סודית, כה יותר.
 ישראל, למישטרת להמציאה סירובו על

 רק כוללת היא במיוחד. בה המעוניינת
 ו־ אנשים, של שמות ומיספרים. שמות

 על הופקד כסף כמה המציינים מיספרים
 —ארץ־ישראל בבנק אלה אנשים •של שמם

בלונדון. בריטניה
 כל את כוללת להלן המובאת הרשימה

 בישראל. כתובת שמסרו האנשים שמות
 המוצא. ארץ לפי במייוחד נערכה לא היא

 מתוך על־ידי הוצאו הישראליים השמות
 בבנק המפקידים של הכוללת הרשימה

בלונדון. איץ־ישראל-^בריטניה
 התמוטטות על נודע שבו רגע .;אותו

 כי ברור היה בריטניה,—ארץ־ישראל בנק
 הישראלים המפקידים שמות גילוי צפוי

 כמוהו זד. גילוי מהם, חלק לגבי בבנק.
 התמוטטות עם נגרם הראשון שני. כאסון
 אבד, בו שהופקד הסכום כל כאשר הבנק,

 האסון חזרה. לקבלו סיכוי כימעט ואין
 המפקידים, שמות גילוי עם ייגרם השני
 להפקדה חוקי היתר קיבלו לא אם שכן

על פליליות לתביעות צפויים הריהם זו,

מאת

ב ■גאל י ב ל

 דרש אינגלנד אוף שהבנק לכך הסיבה זוהי
 וזו מידיו, להוציאה לא להתחייב מזנבר
 ישראל בנק טרח ימים כמה שלפני הסיבה
 הרשימה את להמציא מסרב הוא כי לפרסם
 לאוזני שנועדה הכרזה — למישטרה אפילו
אינגלנד. אוף הבנק

 את ישראל בנק מסר ישעה אותה אבל
 הגיעה היא וכך שונים, לגורמים הרשימה

אלי. גם

 על (בפרק עתה שהתפרסם מבקר־המדינה,
 כי: ואילך), 869 עמודים ישראל, בנק

כ התפנה אז ,1973 משנת החד
 לפיתוח ל״לבנק הנגיד אישר נגיד,

ני כסכופים אשראי התעשייה״
חודשים 3 שכין לתקופות כרים,

15ד־
1• 1 > \ן

8 שכין ובריבית ים,חודש
אחוזים. 15ל־

ה לפיתוח לבנק הנגיד שנתן האשראי

זנכר נגיד
הגיד לא הנגיד

 עליהם יהיה (אחר־כך לחדל. כסף הברחת
 מניין מס־ההכנסה לשילטונות להסביר !גם

אלה.) כספים להם היו
 כאשר באה הרשימה את לפרסם ההחלטה

 כי באוצר, זר מטבע על המפקח הודיע
 ההיבטים את בודק והוא הרשימה את קיבל

 על המפקח להודעת סמוך שלה. הפליליים
 החל קנטרוביץ, דב באוצר, זר מטבע

המשו ההרכב סביב בעיתונות מחול־שדים
 כאלה החשדת תוך זו, רשימה של ער

בה. מופיעים שאינם

 התחייבות
דיות לסו

 לי שמסר ישראל״ ב״כנק פקוד ך*
 ישראל בנק כי אמר, הרשימה, את \ |

 המפקידים שמות את לקבל זכאי היה לא
 צד אינו שכן אינגלנד, אוף הבנק מן

במשפט.
הס אינגדנד״ אוח ה״בנק אולם

 ה־ את ישראל״ ל״בנק לתת כים
 ורק חסד, שד במחווה רשימה

 שד מפורשת התחייבות לאחר
ה תוכן כי ישראל״, ״בנק נגיד

 יימסר ולא כסוד יישמר רשימה
לאיש.

 מפקיד נפגע אם אנגליה, לחוקי בהתאם
 רשאי הוא שמו, מפירסום כתוצאה כלשהו
האח אינגלנד, אוף הבנק מן פיצוי לתבוע

 שיינזק מי כל כך, שמו. להדלפת ראי
 לאוצר הרשימה ממסירת כתוצאה בישראל

 אוף הבנק את לתבוע יוכל למישטרה, או
ישראל. לבנק הרשימה את שמסר אינגלנד,

ופרופסור אנשי־ססב■□ ישיבות,
ה הרשימה זוהי א מל ם של ה די מפקי שראלים ה  הי

טניה״—״ארץ־ישראל בבנק  שהיא כפי בלונדון, ברי
ההפק כל סך ״בנק־אוף־אינגלנד״. בסיפרי מופיעה

ת: ל״י: מיליון 5כ־ שהן שטרלינג, לירות 362,487 דו
לי״ש. 8.637 — כהן ש.

לי״ש. 588,2 — דואק מ.ר.ו.
לי״ש. אלף 26,3 — דובינר ס.
לי״ש. 18.297 — פישמן ד.
לי״ש. אלף 28.9 — פישמן א.

לי״ש. אלף 42 — גולדמידט
לי״ש. אלף 16.8 — גרדסקי ב.

לי״ש. 8.206 — חמדני ס.סי.
לי״ש. אלף 34 — סביון 11 השלווה רחוב הפנר, ס.

לי״ש. 419 — אורז ישי פרופסור
לי״ש. 100 — קומפני פבלישינג אמריקן

לי״ש. אלף 51.8 — דובינר ס.
— 6605 ת.ד. ירושלים, סנטר, אדיוקיישנל ציון מבשרת אוף פרינדס

לי״ש. 62.65
לי״ש. 109 — 668 ת.ד. ירושלים, דיסקין, הום אורפנטס ישראל גרייט

לי״ש. 65.97 — ביבנה כרם
לי״ש. 39.63 — 272 ת.ד. תל״אביב, מיינינג אנד קוורינג פלסטין

לי״ש. 16,806 — ת״א חמדני, ס.
 לי״ש• 2528 — תל־אביב ישראל, ב.

לי״ש. 8403 — בת״ים 16 ירושלים רחוב קורנגונדלר,
, א. י ק ס ב ו ס ו ג ק בי א ־ ל ש. 8403 — ת לי״

לי״ש. 5462 — חולון ברזוויל, רחוב למברי, ר.
לי״ש. 2100 — ירושלים 106 בר״יוחאי פינטו, א.
לי״ש. 1963 — תל״אביב ,139 ארלוזורוב רחמיזדה, מ.
לי״ש. אלף 12.6 — תל״אביב 69 שיינקין רבינוביץ, נ.
לי״ש. אלף 23.4 — נתניה 50 הנביא שמואל רוס, ס.
לי״ש. אלף 21 — ירושלים קריית״יובל בוליבר רחוב סרוסי, ל.
לי״ש. אלף 18.3 — תל״אביב סוקולובסקי, מ.

לי״ש. 8894 — בת״ים קק״ל רחוב תלם, פ.פ.
לי״ש. 3867 — תל״אביב 139 ארלוזורוב ציפורה, י.
 שגיאות מתקן אינו הזה״ ״העולם שגיאות-כתיב. נפלו השמות מן בחלק

כלשונה. הרשימה במסירת ומסתפק אלה,

 חשוכה סיכה יש באן לפירסום
 ״בנק בי ביטחון בל אין ביותר:
 השמות כד את ימסור ישראל״

כרשימה. המופיעים
מ טובת־הנאד, פעם קיבל כבר זנבר

 התמנה עת התעשייה, לפיתוח הבנק ראשי
 מתנה אז קיבל הוא ישראל. בנק כנגיד

 ממש. בתנאי־חינם מפוארת, דירה בצורת
של האחרון הדין־וחשבון מגלה עכשיו

 ללישכת לא־צמודים 110/0 של בריבית רות
 שעים־ לעורכי־דין לחלוקה עורכי-הדין,

 עורכי- רק לא המילחמה. עקב נפגעו קיהם
 מעניינו זה היה ולא במילחמה, נפגעו דין
 מן לחלק כזה סכום להעניק הנגיד של

המפרנסים.
 כמוסד־דביטוח־ הוקמה בידוע,

ל להלוואות מיוחדת קרן לאומי
 היה מאלה אחד שבד עצמאיים,

ה אודם עזרה. בה לקבל רשאי
 עור■ לב את לקנות החליט נגיד

המיו הקרן את והקים כי־הדין
חדת.

 העדפות
מוזרות

 הוטל כאשר הנגיד הנהיג דומה כר
 נגד הלוואות לרנעשיינים להעניק עליו (

 הריבית שבידם. מילווה־המעבידים אגרות
 וכך בילבד, צמוד 50/0 היתה ההלוואה על

עליה. הקופצים רבו
 מיליון 365 הנגיד חילק בפועל

מיל 268 רק לתעשייה מזה לירות,
שהת־ מי לכל היתר, לירות. יון

אש חלוקת ממערכת חלק הוא תעשייה
שה למי טובות־הנאה חלוקת שכולה ראי

 שר־ מעין להפוך כדי ביקרם, רוצה נגיד
שני. אוצר

 כל ללא הנגיד, נותן כיצד מגלה המבקר
 שמתחשק למי בסכומי־עתק אשראי כללים,

 חברות כך מעשיר או מהרם מצילו לו,
שונות.

לי מיליון זנבר, הנגיד נתן למשל, כך

כן־ציון־ מנכ״ל־לשעבר
ציין לא בן־ציון

 הכרות־ חברות־דלק, במו לו, השק
לזג• המקורב בד מלונות, לשיווק,
 מים- לכמה נתן ישראל בנק כי התברר

מה בהרבה הגדול בסכום מילווה עלים
 שקיבלה חברה של אחד, במיקרה — מגיע
 אלף 750 היו מילווה, לירות מיליון שני

מיותרות! לירות
ש לשימוש דוגמות כמה רק הן אלה
 משום בידיו. שהופקד בכוח זנבר עושה

 בבנק המפקידים שרשימת מסוכן כה כך
 רק תהיה בלונדון בריטניה—ארץ־ישראל

בידיו.
 בבית־ בירור התקיים ימים שבוע לפני

 לטענת בקשר בתל-אביב, המחוזי המישפט
 נחשב מי להחליט זכאי הוא כי ישראל בנק

 ה־ בן־ציון, יהושע של כקרוב-מישפחה
 היתד, העילה הבנק. של מנכ״ל־לשעבר

 פיקדון לשחרר ישראל בנק, של סירובו
 קרוב- הוא כי טען שהבנק אדם של כספי

 מוסמך ישראל בנק רק וכי הדוק, מישפחה
קרוב־מישפחה. מיהו לקבוע

הא שלא וולאך, דוד השופט
 את שיסע למישמע־אוזניו, מין

 האם ושאל, ישראל״ ״בנק נציג
 הסמכות את לעצמו מבקש הוא
לק היינו, כגרמניה, הנאצים של
 קרוב־ מיהו או יהודי מיהו בוע

ץ מישפחה
 ישראל בנק בין. השופט שעשה ההשוואה

 אולם מהמציאות, כמובן, רחוקה, לנאצים
 כולל שונים, בנושאים זנבד של התנהגותו

מאד. מוזרה בלונדון המפקידים פרשת

 נורמן המישטותי, רואה־החשבוך עם *
פיית.
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