
 הסוכנות תומר לאבנר מלווה המפד־־ל של עבודה״ חוסר ״קרן
 של מתנה היא ־ זאב ״מצודת למיפלגות תרומות בספי מעבירה

אותם ומוכרת מהמדינה מיגרשים מקבלת חרות מפא־־י עיריית

 כמוהם הדתית־לאומית המיפלגה יכסי ף
 הכל בד״ והפוך בה ״הפוך האומר כפיתגם *1

הנכ ממלכת נחשפה כי שנדמה ככל בה.״
מאור באים זו, מיפלגה של והכספים סים
הפנים. על וטופחים הזמן עות .... נחיה■"*-.'-

 )1841( הזה העולם פירסם שנתיים לפני
 שנתנה המפד״ל, ניכסי על מייוחדת חקירה
 של הכלכלית האימפריה על מאלפת תמונה

להת צריכה היתה אולם הכוהנים. מיפלגת
תומר, אבנר של התמוטטותו פרשת רחש

ד. .. ...

מלמד ח״פ
מהסוכנות כסף

 שהקים באילת, שבא מלכת מלון בעל
 כדי להלוואות, מסועפת כספים מערכת

 של מעיסקי־החולין טפח עוד שיתגלה
המפד״ל.
 בית- שמינה כונס־הנכסים שם כאשר
 תומר, של עסקיו על ידו את המישפט

 על* כספים, לו שהילוו הגופים גם התגלו
 אך זה היה לאחרים. אורזם שילווה מנת

 חברות־ביטוח, זו ברשימה לגלות טיבעי
 אולם פרטיים. אנשים לצד בנקים, אפילו או

 את ומשך אחד, שם מתוכה בלט לפתע
העין.
 חוסר־עבודה .קרן הקרוי גוף עושה מה

 אלה בין הפועל־המיזרחי הסתדרות של
 לא שתומר ודאי לתומר? כספים המלווים

 הפועל־ חברי מחוסדי־העבודה עם נימנה
 גמילות־חסד. מהלוואות שנהנו המיזרחי,

 שאותו כסכום בתיק, הרשום הסכום יגם
 אלף 110 — לחוסר־עבודה הקרן הילוותה

 לגמילות־חסד, מהלוואה גדול — לידות
הכס תמורת הקרן שקיבלה הריבית אם־כי

 כגמי* להיחשב בוודאות יכולה מתומר פים
 1975 בינואר ניתנו הכספים לות־יחסד:

 מחיר כאשר לערך, 15;ס/0 של בריבית
 .25״4 לפחות היה שעה אותה בשוק הכסף
? מי לטובת ו החליט מי ו מדוע מוזר.

 שאינה כצנלסון, ברל בית לקרן בניגוד
 חוסו קרן — )1978 הזה (העולם קיימת

רשם־ ובתיקי קיימת, גם קיימת העבודה

 מלאים, פרטים עליה למצוא ניתן החברות
.1973 למארס נכונים

 הגוש אנשי שולטים בקרן כי מסתבר
 יצחק ובעיקר המפד״ל, של התל־אביבי

 מנהל בקר, ואהרון בן־נתן רפאל פי־שלר,
 אסור הקרן לתקנות בהתאם החברה־קדישא.

 לתקנות תיקון ומצוי רווח, כל לעשות לה
 כמה מלפני בקר, אהרון בחתימת הקרן,
 (אולי זה חמור איסור על החוזר שנים,
 בריבית כספים לתומר הילוותה כך משום

נמוכה). כה

הנותנת היא הסוכוות
 מיליון 7 של סך מראה הקרן אזן **
 לירות מיליון 4 — שעיקרם לירות, *ת

 שהיא בניס, תיפארת לחברת ניתנו —
 1.3 עוד בנתניה. גדול בית־אבות בעלת
 למוסדות כהלוואות ניתנו לירות מיליון

 אין ו״שונים״. הפועל־המיזרחי של וסניפים
ה״שונים״. של פירוט

 עדיה שנאסר קרן זוהי וכפן,
 ואח• רווח־והפסד, כעיסקי לעסוק

למוס ניתנו אמצעיה רוב על־פי־כן
 שלשמן למטרות ודא כלכליים דות

 הפועל• דחכרי הלוואות :הוקמה
חסרי־העכודה. המיזרחי

 בכישרון- מצטיינים אינם הקרן מנהלי
 של הפרשה כולל עצמו מאזן־הקרן ניהול.

 ורואי- מסופקים לחובות לירות אלף 613
 דרושה כי מעירים, הקרן של החשבון
 800 של מסופקים לחובות נוספת הפרשה

 מכאן נעשתה. לא זו אולם לירות, אלף
 שהונה הקרן, של המסופקים שהחובות
 מיליון 1.4 הם לירות, מיליון 7 ואמצעיה

החברה! מאמצעי כרבע או, — לירות
 של המימון מקורות את בודקים באשר

3מ־ למעלה בי מגלים חוסר־העבודה, קרן

 קרן הקרוי מגוף התקבלו לירות מיליון
 שולח זה גוף גם המיזוחי. של ארץ־ישואל

 ושם לרשם־החברות, כחוק, מאזניו, את
 למארס הגוף של המאזן את לראות ניתן
בשליטת היא זו קרן גם כי מסתבר .1973

 -כסיה ובין המפד״ל, של התל-אביבי הגוש
 — הצופה עיתון ודפוס בניין גם נמצא

 זה, בניין בתל-אביב. — המפד״ל ביטאון
 2.5 לפחות כיום שווה המסגר, ברחוב
לירות• מיליון
 עוד הילוותה היא כי מראה הקרן מאזן

 כקרן במאזן הרשום לגוף לירות מיליון 1.4
 את לאתר ניתן לא זה רישום לפי סעד.
החוקי. הגוף

 של ארץ־ישראל קרן מקבלת מהיכן
 הקרן הוא המקורות אחד כספים? המיזרחי

 של מילוזה קופת יד על הקונסטרוקטיבית
 הוא העיקרי המקור אולם המיזדחי. הפועל

היהודית. הסוכנות
 לקרן היהודית הסוכנות נתנה 1974 נדשנת

 מיליון 1.5 (עוד כמענק לירות מיליון 5 זו
 להסתדרות גיתנו שווים בחלקים לירות
 אגודת- פועלי והסתדרות ישראל אגודת

ישראל).
 בגלל כי הוא, הכסף לנתינת התירוץ

שתפ מגביות המפד״ל תערוך לא נתינתו
 קלוש תירוץ זהו הסוכנות. במגביות גענה

 ביותר עניפה רשת למפד״ל שכן ביותר,
 תרומות האוספים ובתי־כנסת, ישיבות של

באין־מפריע. חוץ־לאדץ, יהודי בין מכביר
ה כספי המעגל: נסגר עתה
 ארץ־ישר־ ל״קרן מוענקים סוכנות

 ל• אותם המלווה המזרחי,״ של אד
 אותם המלווה עכורה״, חוסר ״קרן

ה תומר. ודאכנר המפד״ל לסניפי
 לאן כתפוצות התורמים יודעים אם

ץ תרומותיהם הולכות

החונות עד עורה הונוש
 הרכוש בעלת עכשיו היא ךימפד״ל

אחרי במדינה, ביותר הגדול הקרקעי { 1

 צברה שניט משך מינהל־מקרקעי־ישואל.
 מועדוני כוללים, ישיבות, להקמת מיגרשים

 בארץ רבים במקומות ובני-עקיבא. מפד״ל
 והרכוש מזמן, והישיבות המועדונים נסגרו
למכירה. מוצא

 מיגרש המפד״ל עתה מוכרת למשל, כך,
 שכן שעליו ראשון־לציון, במרכז גדול

 קרית־אונו במרכז גם כך במקום. סניפה
 מונה המיפלגה מייגרשי רשימת ובנתניה.

 להעריך וקשה הארץ, ברחבי דונמים מאות
גסה. הערכה אפילו מחירה את

 יותר שווים אדה מיגרשים אודם
 לכסות שכדי המיפלגה, מחוכות

 מיס■ עם יחד המפד״ל, יוזמת אותם
 את ותנועת־החרות, לגת־העכודה

! ככנסת. מילווה־המיפלגות, חוק

יגר מנכ״ל
ממישרד־השיכון דירות

 במפד״ל, גם כך העבודה, במיפלגת כמו
 בידי היא והקרנות הרכוש על השליטה

 בראשות מדפנה, קבוצת קבוצות: שתי
 וסיעת מלמד, אברהם וח״ב בורג יוסף השר

 להיטות התל-אביבי. בגוש השלטת רפאל,
 תיק ,לקבל המפד״ל של הצעירים חוגי
 השד מזרים שבה הדרך מן מושפעת שד

 למימון מישרד־הדתות כספי את רפאל יצחק
במיפלגה. ואנשיו סיעתו מוסדות

 מרבד ושמו כלכלי ריכוז־כוח למפד״ל
 אברהם ה״נ שולט שבו המוסדות־הכלכליים,

 אליעזר המיפלגה, מזכיר עם יחד מלמד
 כמו ממלכות, של שורה למרכז גואלמן•

 יקר, יצחק ומנהלה נזשה״ב, הבניה חברת
 ברחבי לדתיים הבנייה על מונופול שלה

המונו בעלי החברה־קדישא, סניפי הארץ!
 מוזרמים כספיהם ואשר הקבורה, על פול

 של בתי־האבות רשת למימון מדי-פעם
 ברחבי מיפעלי־תעשייה של שורה !המפד״ל

 כבד- במיפעלי וכלה במטוויות החל הארץ,
 הקיבוצית ההתיישבות רשת וכמובן אווז,

 ואירגוני־הקניות המפד״ל, של וחמושבית
שלה.

 המפד״ל, של בעבר מרכזי מקור־מימון
 מטרה למלא חדל בנק־הנזיזדחי־המאוחד,

 הבנק, כמנכ״ל מאיר אהרון מונה מאז זו.
 המיפלגתי. הטבור מן ניתוקו על שוקד הוא

גופים הם הבנק של שבעלי־המניות למרות
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 פירוט ובו ישראל״ ארץ ״קרן ממאזן קטע זהולמפד״ל הלואה
למפד״ל. היהודית הסוכנות שנותנת הסכומים

.למטה בתמונה התאריך. לאותו הסוכנות של המתת יתרת מופיעה במאזן  מרשימת קטע :
המזרחי״. הפועל של עבודה חוסר ״קרן בולטת ביניהם תומר, אבנר של הנושים
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