
שטרת דבר לגלות סירבתי ^ ישראליים! מפקידים רשימת ״אין  למי
שראל  הגרמנים ^ לשיחרורי פרנקים מילינן נתן רפפורט ^ י
שת התחננו אדבר!״ ולא אמות אני ^ בהסן הבחירות אחרי עד ק1שא

רחנבו*□ טיבור עול הווידוי

 ווזנבוים. טיגור של האישי וימיו של והאחרון השלישי חלקו זהו
 לישראל״ ״החגרה פרשיות את בהרחבה רוזנבוים תיאר הקודמות בפעמים

דח־רוטשילד. אדטונד הברון אותו רודף מדוע והסביר רכטר, וצבי
את לרשום כדי במיוחד לז׳נבה צסע לביב, יגאל חזה״ ״העולם כתב

 ״העולם על המהימן לבן־שיחו, שסופר כפי רוזנבוים, טיבור של האישי סיפורו
 שכתב מה להזים כדי מובאת רוזנבוים של גירסתו אין כי ברור הזה״.

 על לראשונה, ללמוד, לציבור לאפשר כדי אלא בעבר, עליו הזה״ ״העולם
:כלשונם דבריו, סוף והרי עצמו. רוזנבוים של מנקודת־ראותו הפרשה

י מאת בור די רחנכו■□ טי
כי קבע בית־המישפט אשר ף*
להפ יש בערבות שיחרורי תמורת ^
 חשכו שוויציים, פרנקים מיליון חמישה קיד

 סכומים ■אין בחלום ■אפילו לי-עצמי, ■עוני.
 כי שקרח, מה לאור האמנתי, ולא !כאלה,

זה. כסף שייאספו ידידים מספיק יימצאו
 יומיים ותוך להגיע, התחיל הכסף אבל
 שוויציים פרנקים .מיליון ■חמישה נאספו

 שזה ובנקאיות, בערבויות או ■במזומנים,
 עשה לא !אד,ממד הברון :סד, דבר. אותו
הש הוא הכסף! איסוף את להכשיל כדי

 את לזמן־מה לעכב והצליח ■ממש, תולל
הגיעו. הם יאבל הכספים, העברת

 ומציריך. מלונדון ומפריס, ממונטריאול
 איכפת כי אי-פעם האמנתי שלא אנשים

 איל רפופורט, ברוך הנה, ממני. להם
 כל לי היה לא !מעולם והבנקים. הספנות

 ידידים אוננו!בחבורת ■וגם עמו, עיסקי ■מגע
 48 רשימת (מראה ברשומה! הבט אחת.

 הוא הפתקים) מיליון חמישה את התורמים
 בכלא, ישבתי ובאשור !פרנק מיליון ונתן
אחרים. וכך אותח! לעודד אשתי אל בא

 שום גלוי, הכל תראה, בשמות, הבט
 ■נשרים אנשי-עסקים כולם ומאפייה. לנסקי

 הכל-יבו חנות בעל בו*אונשווי!ק, וטובים.
 הכל- ובעלי גם וכך בון־דני. רבודהיוקרה

ועוד. ועוד פלאסיט. בו
בזכו שהרוויחו אנשים אכזבות. גם היו

 אחד. דולר אפילו נתנו לא ומיליונים, תי
 אפילו לגמן ומצאו לא בלחמפילד האחים
 בשמו, אנקוב שלא אחד ועוד לטלפן.
 בי תמיד שטען בישראל ומכובד ׳משקיע

 אשתי וכאשר כלום. ׳נתן ילא שלי, ידיד הוא
!צילצול אפילו החזיר ■לא אליו, טילפנר,

 פיו- כמה לתקן לי תרשה כשיו **
ג  לישראל לראשונה באתי עלי. !סומים ׳

 בארץ הייתי מארס. ■בחודש ,1948 בשנת
 נישואי, אחרי חיח זח אז. וחצי, יום בדיוק
 של ■כמזכירו עבודתי את ■שסיימתי ואחרי

 בישראל חייתי לא מעולם הרצוג. הרב
יש־ אזרח הייתי לא ומעולם וממושך, יזמן

 בקומה בכלא אעונ
 אכניס ודא - זקופה

!לכלא אהרם
 דרכון ■נושא שווייצי, אזרח איני ראלי.

 הייתי לא יגם מעולם ליברי. ודרכון שווייצי
בישראל. ■חייב־גיוס

 דרכון- פעם קיבלתי מדוע שואל אתה
 לך. אענה ישראלי? שירות

 למען חיי את סיכנתי רבות. שינים מזיח
 שעד דברים ועשיתי יפעם, לא המדינה

 ■תגמול כל וללא להם, ייפה השתיקה היום
 אושרו רוזנבויס של אלו (דברים שכד ,או

בכירים). פקידים על־ידי יותר מאוחר

 מן גם המוכחת שלי, החזקה הטעינה
 כי היא האנקל, מאת לי שיש המיכתב

 לבנק, שייכות הוואדוציות החברות כל
 אנשים כאשר הונאה בל היתד, לא ולכן

 אלו. בחברות !בספים לתפקיד שוכנעו
 מודח הריני זו, טענה אטען אם אולם

 הדורש בשווייץ, חיוק־הבנקאות על ,בעבירה
 קצר לזמן השקעות בין מוחלטת הפרדה

ארוך. ליזימן להשקעות

 ■והוא אוסוואלד, עם דיברתי אתמול רק
אח בארצו, לאופוזיציה אעזור ישלא ביקש

קשוח. להיות ייאלץ רת
 שקיבלתי במיגתב משתמש ׳אינני מדוע

 חלק קנו הגרמנים כי והקובע סהאנקל,
 הוואדוציות ■שהחברות ידיעה תוך בבנק,

 במיב- ■להשתמש כדי ובכן, ? סמנו חלק הן
 ואז נוספים, דברים ׳כמד, לגלות עלי תב

 אני חפים־מפשע. לאנשים ■גם להזיק איאלץ
 של הלקוחות אבל זאת. לעשות יכול לא

 ■חופשיים וחם כבולים, אינם ■שלי הבנק
הגר הבנק מן ולתבוע במיביתב להשתמש

לכספם. אחריות מני
 גדול ■לקוח של מיכתב־לדווגמה הנח,

 הבנק אל ומים כמד, לפני שנכתב שלי,
ה המיכתב). את (מראה הסן של המחוזי
 הפקיד הוא כי רק וטוען ■כללי, הוא מוכתב

 המחוזי שהבנק ידיעה תוך שלי בבנק כסף
הבנק אין ועתה בבנק, שותף הסן ,של

 התחננו שלי הפרשה תחולת מאז ושנית,
 ובעיקר שלי, בבנק בעלי־המניות ,הגרמנים

שאח אוסוואלד, הסן, ומדינת ראש־ממשלת
ש אמר הוא שם. הסחירות אחרי עד כה

 הפסיד ׳שלי, בבנק השותף הסן, ׳של הבנק
 והם שונות, בעיסקות ומריק !מיליארד שני

 תגרום הבנק של ■נוספת שהיסתבכות ■פוחדים
 ■ד,סוצ־ המיפלגה בעלי-הפנק, של להפסדם

 הדמוקרא- של ולניצחון יאל־דמוקראטית,
טים־נוצרים.

■ ! ■ ■!
 בתקיעת- לפני התחייב זסוואלד

 לי יעזור שנית, ייבחר ■אם כי ■כף,
 הוא שנבחר, אחרי אבל הבחירות. אחרי
 פעם החליפו יגם בינתיים לשקר. החל

 החדש, והמנהל הבנק, הנהלת את נוספת
 קורמיו של ההתחייבויות כי טען ,בריקה

 הצהיר החדש המנהל אותו. מעניינות לא
 המחייב בית-ימישפט, של פסק־דץ בלי כי

פרוטה. ■אף ישלם לא לשלם, אותו
שבו כמד, לפני זאת, לי אמרו ד ,כאש

הנה, אבל למילחסה. לצאת החלטתי עות,

 ומאחריות. להתנער עוד יכול הסן של
 קודם כי תביעה, הגשת מעכבים הלקוחות

 זה ודבר הפסידו, הם כמה לדעת ,עליהם
ידוע. לא עדיין
 בפעולות אותי מעכבים הללו הדברים :כל

 ■מיטב הברון. בעניין כן לא ׳הגרמנים. גגיד
 אחריותו את עכשיו בודקים עורכי־הדין

 מועצת-המנהלים כיושב-ראש הברון, של
 הדברים מידה ובאיזו לישראל, החברה של

 צור, ׳מיכאל עם ההסכמים ויכל שעשה,
 ארצות־הב־ חוקי על פלילית עבירה ,אינם
 שום אותי יעכב לא וכאן וישראל. רית

 במילחמתו דבר עיכב לא שאותו כמו דבר.
לכלא. ובהכנסתי ■נגדי,

■ ■ ■ י !
ש גי ב. מרגי  26 בכלא ישבתי טו

 צור. במו לא איש. הכנסתי ולא ימים,
 דימר, אברהם ד״ר את להושיב רצו כאשר

 כלום ידע שלא אידיוט שהוא הצהרתי
 אין אם אותו. שיחרר והשופט שקרה, !מסה

 את ולהקריב אחדים להציל אומץ לאדם
אני בכבוד! לחיות ראוי לא הוא עצמו,

הצ לא הגרמנים אחבר. ולא למות, מוכן
 (הסאנדיי-טיימם מילה. ממני להוציא ליחו

קו את האחרון, בגיליונו מספר, הלונדוני
בשב מרבה שלם, עמוד על רוזנבוים רות
ובהונ שערך יהודים הצלת מיבצעי על חים

 לטיימם, בהתאם הנאצי. הכיבוש בזמן גריה
 פטמים עשרות נפשו את רוזנבויס סיכן

 אף ופעם נורכבות־ההשמדה, יהודים בחילוץ
 עצורים 30 והוציא גסטאפו, לקצין־ התחפש
ושיחררס.) הכלא מן יהודים

 החפים- ביו להפריד וכול הייתי ,אם
 מדבר. אולי הייתי ׳האשימים, לבין ומפשע

 אשב אולי להפריד. יכול אינני אני אבל
 — זקופה בקומה אבל בכלא, שנים !כמה
!לפלא אהרים אכניס ולא

 ונימה נוכל שאני עלי לומר יכולים
שלפ מקווה אני בזה. אהיה לא אני וגנב.
 לפחות נובל. שאינני יידעו ילדי חות

 מיליוני חמישה ■את שתרמו איש 48 אותם
 שאינני יודעים אותי, לשחרר כדי הפרנק
בי. ומאמינים והם נוכל,
 צחוק ! ? ישרים והבלומפילדים נוכל אני

 ואם דולר, אף לי תרימו לא הם הגורל!
גומ היו הם גם הפה, את פותח הייתי רק

!חייהם את רים
■ ■ ו ■1 י

 ממני, להוציא גיסה שהוא כמה ף
 בבית־ רוטשילד, של ■ההוא העורד־דין 1

 הבלומ- ,על בלי-הפסק אותי חקר !המי׳שפט
 ■פיקדונות ועל ׳אחרים, על וגם ■פילדים

הו לא !מיילד. עסקים! ועל אצלי, שהיו
 שגם בפנים, ישר לשופט אמרתי צאתי!
הבנק! עיסקי על ממני יוציאו לא בצבת
 ניסו ישראל. ■מישטרת נציגי גם אצלי יהיו

 אמרתי לא וסירבתי. לדבר, אותי לשכנע
 כותבים בישראל בעיתונים ז סד. מילה.
 הישראלים רשימת יש המישטרה שבידי

 ■בדיחה! זו אצולי? פיקדונות שמחזיקים
 שבנו ישראלי על מדבר לא אני תראה,
 דולרים מאות במת לו ויש בחוץ לומד
כפף. חרבד. עם אדם ניקח כאן. בבנק

ס ו ט מ  אין ישראל ל
 שמחזיקים האנשים ושימח

אצלי!״ פיקדונות
 ■בבנק אצלי, לא יפקיד הוא קודם־יכל,

 אלא הישראלי, המימסד עם בטבורו הקשור
 200 יוציא שלא למה •שנית, ■גדול. בבנק
 את וירשום ואדוצית, חברה ויקנה דולר

 אם גם ואז, החברה? שם !על הפיקדון
החב שם ■את רק עלו תתגלינה, הרשימות

המפקידים. שמות את ולא רות
 רשימה :אין :לך ■אומד שאני מה תשמע

 של לא טיבוח אצל ישראלים מפקידים של
 לא ובטח חשובים, של ולא אנשים, סתם
 הקרוב דתי ■מוסד של או ■בממשלה שר של

!בלוף הכל זה !,לשר
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