
 326 השאר, בלומפילד. את גם עתו! מנתה
סאבויה. למישפחת ניתנו הקטאר אלף

 של הבנק על בלומפילד השתלט בינתיים
 היה שהוא קרן־דייוויס באמצעות רוזנבוים׳

 מיליון 40 החזיקה ואשר שלה הנאמן
 לפי אשר הקרן, בספי מרבית דולר.

הוש ,לישראל ללכת צריכים היו הצוואה

 מד בספים להוציא אסור למיסוד
 הוואדו■ לחכרות ישירות הבנק,
יש של האוצר לו עוזר דוכ ציות,

 הפיקוח־על־הכנ־ את להונות ראל
כשווייץ. קים

דצמ בחודש מדי־שנה, האוצר נהג כך
של הבנק התמוטט כאשר לפני־כן. או בר׳
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 בכספים שהשתמש רזזנבוים, אצל קעו
הספקולטיביות. למטרותיו

 מיליון 40
דולר

 יותר בלעו ברומא השקע.ת
להח הצליח לא וזליגמן כסף, ויותר \ (

 בקשיים שקע שלו הבנק מעמד. עוד זיק
ב שנסגר עד רובינסון, לוויליאם ונמכר
 אז המשיד רוביגסון של הבנק אלה. ימים

 לז־ בשעתו שניחנו הקרקעות את לייצג
ליגמן.

 לספום־ענק ההשקעה, תפחה השנים משך
 זה סכום דולר. מיליון 50מ־ למעלה של !

 קרן- כספי גניבת על-ידי בעיקר כוסה
דייווים.

 שר- ספיר לפינחס גילו 1971 בשנת
כס וגניבת הקרן פרשת את דאז, האוצר

 אם במאסר בלומפילד על איים והוא פיה,
 נחתם לישראל. הכספים את יעביר לא זה

 5 העברת על לבלומפילד, ספיר בין הסכם
 כך ,1970 בשנת החל שנה, כל דולר מיליון
 בלומפילד על היה המשא־והמתן סיום ׳שעם

 ולתיתם דולר מיליון 14ל־ קרוב להוציא
לישראל.
ה החרק היד משום־מה אגב,

 של לקרן־ההינוך הכסף של ארי
 ההסתדרות. של למוסדות או ספיר,
לאו בתרומה נבנסו לא הקרן כספי

 מה קבע אישית, ספיר, אלא צר
בהם. ייעשה

בבת-אחת, דולר מיליון 14 זו הוצאה
 הוא מוצא. שחיפש לטיבור, קשיים גרמה
 כל עובד הוא שעימם חבריו, לשני פנה

 ספיר רכטר. וצבי ספיר פינחס — השנים
 סוף מדי מאוד: פשוטה בדרך לו עזר
הל ישראל מדינת של האוצר לקח שנה
 של הבנק מן דולר מיליון 2 של וואה

 הווא- לחברות הכסף את הילווה רוזנבוים
ברומא. מושקעות שהיו טיבור, של דוציות

תקלה: אירעה רוזנבוים,
 בסיפרי- נרשם 1974 שנת סוף לקראת

 2ב־ ישראל מדינת של חיוב כרגיל, הבנק,
 כבר שבישראל מאחר אולם דולר. מיליון

 באופן הכסף את לקחו לא צפוי, מה ידעו
 הוואדוציות לחברות העבירוהו ולא ממשי,
 ה- של שהקומיסאר קרה כך שנה, כמדי

 מדינת כי הודיע בשווייץ, בנק־בפירוק
ביש בעוד דולר, מיליון 2 חייבת ישראל

מעולם. דברים היו לא כי טענו, ראל

 קדגי
הצבי

 כ- היתד. ספיר של עזרתו ולס, 4*
רכטר. צבי של זו לעומת אין־וכאפם

 מסירה לראשונה, כאן הנחשפת זו, עזרה
והש ההלוואות תעלומת מעל הלוט את

 שגם עסקות וטיבור, בונה סולל של טרות
מו אינם המישטרה וגם מבקר־ההסתדרות

בהן. ורגליהם ידיהם את צאים
 התברר טיבור, של הבנק התמוטט כאשר

 שסולל הבנק בסיפרי רשום משום־מה כי
 זמן־מה דולר מיליון 2 ממנו לוותה בונה

 הרישום כנגד כי טען רכטר קודם־לכן.
 הרישום את המבטל נגדי, מיכתב בידו יש

 עד דבר. חייב בונה סולל אין ולכן הזה,
 נעשו מה לשם לאיש ברור היה לא כה

 על ידוע כאשר אולם, כאלה. רישומים
 מטיבור, מקבל האוצר שהיה ההלוואה
 הוואדוציות לחברות מייד ומלווה כביכול,

 רכטר, גם כך עשה לא האם — טיבור של
? בונה סולל הנהלת של ידיעתה בלי

 רבות עבירות כאן היו כי ברור כן, אם
 כי טוען רכטר ׳שכן, המדינה. חוקי על

 לא הדולר מיליון 2 בת ההלוואה קבלת
 התקיימה לא שכן עבירה, בגדר היתד■

 מיכתב מייד הוצא כי ראייה והא מעולם.
אותה. המבטל נגדי

 בי בספרים יימצא אם יקרה מה
״סו־ חיוב את שרשמו עת באותה

האיטלקית בעיתונות בכותרות הספסוות פרשת

 את זיכו דולר, מידית 2ב- בונה״ לל
ב טיבור של הוואדוציות ההכרות

ב או ישירות שבא מקביל, סכום
? כונה״ מ״סולל עקיפין
ביותר. חמורה עבירה זוהי בי יברור,

 הדולר !מיליון 4.2 בת ההלוואה גם כך
 שנת באמצע בונה סולל עבור דבטר שלקח
 שנפרעו לאחר תמורתה את קיבל ,1974

 כביטחון שנתן למרות דומה, •בסך שטרות
העו השטרות דולר. מיליון 5.2ב־ שטרות
 היום ועד ■נעלמו, דולר, מיליון בסך דפים,

הם. היכן יודע איש אין

 יבול הללו העסקות מיבלול לבל
 ״סולל :פשוט אחד, הסבר להיות
 כ■ כלשהיא, בצורה שותפה, בונה״

רומא. של עסקת־יהקרקעות
 מיספר הבריז, עצמו רוזנבוים

יש הסתדרותית חברה בי פעמים,

מ 10/״סכ- מחזיקה גדודה ראלית
 מרה והתאונן ברומא, שלו הזכויות

 מבירה ממנו המונעת החברה, על
סביר. לו שנראה כמחיר

שוחד
טליה באי

 לשתף לרוזנבוים בדאי היה **דוע
 הבע־ רומאן בעיסקת בננה סולל את 1*4

 הקרקע. ייעוד שינוי היתה שלו הגדולה ייה
 ויש לפארק, מיועדות רומא אדמות גל

 טיבזר של לתוכניות מאד חזקה התנגדות
 המתנגדים אחד אגב, השטח. על לבנייה

עי- של הראשי הארכיטקט הוא העיקריים
)34 בעמוד (המשך
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