
הישראלית העבודה מפלגת

ם ועד העובדי
ן וז תל־אביב. ו י חסל"ד ס

של ועד־העובדים לחברי הציקי□
הלוואות רת1הח טוען: הוא שוחד.

 כאילו השלטת המיפלגה של אלה צעירים
שוחד. קיבלו

 שאותו רישמי, מיכתב הוא אחד מיסמך
 לסובן- ויסמונסקי (״יענקל׳ה״) יעקב שלח

 גרנות, <״יוש״) יהושע לשעבר הביטוח
 במיכתב, העבודה. מיפלגת עובדי ועד בשם

 ויס־ כתב —29.5.1974 התאריך את הנושא
ת: מונסקי  ביום העובדים ״אסיפת לגרנו

 ביטוח- הצעת לאמץ החליטה ,15.5.1974
 את התנתה האסיפה המרכז. לעובדי חיים

 צמודה, לתוכנית אפשרות במתן הביטוח
בנדון. בפנייה שהיתה להצעה נוסף

 חברת הצעת — הוועד להחלטת ״בהתאם
 שהיו ההצעות שאר מבין הועדפה סהר

בפנינו.
 עליך בהתאם. לפעול נבקשך ״לפיכך,

אנו במרכז. עובד כל עם להיפגש יהיה

 הכותרת תחת לאשה, בעיתון בלתי־חתומות
 ש־ ספר לכתוב ומבטיח גרוש, של יומנו
מ הסוערת גירושיו פרשת כל את יגולל
גרנות. צביה

 הלוואה
שוחד? או

 לפני יוש השיג פירסומו עיקר א.ת ך
ה לבית־הדין תצהיר מסר כאשר כשנה,

 עימד, — גרנות צביה אשתו, כנגד רבני
 במאבק־גירושין והיום, אז, נמצא הוא

 בהעולם בהרחבה שפורסם בתצהיר, חריף.
 שקשרו קשר על יוש סיפר ),1923( הזה

 ארץ- למען התנועה אנשי וידידיה, אשתו
הנרי הד״ר את לרצוח השלמה, ישראל

241351 ן1םלפ ,36 ד. ת.
29.5.1974

ד לכבו
. פר ת י ו נ ר  ג

ד רחוב ל סי ס ו21 רו

 של ביותר המבטיחים הצעירים העסקנים אחד ויסמונסקי, יעקב,א עסקן
 כי טוען ויסמונסקי שוחד. בקבלת הואשם אשר העבודה, מיפלגת

 סמיכות זוהי לדבריו, ההלוואה. החזרת היו שנתן והצ׳קים לגרנות, כסף הילווה הוא
העבודה. לקבלת סמוך כה הכסף את לו החזיר שגרנות העובדה בלבד, מיקרית תאריכים

ה פחח-תקו

: ן ו ד נ סוה הצעתך ה י חיים לבי ד ב עו סהר בחברה המרכז ל

ם העובדים אסיפת ו טוח הצעת לאמץ החליטה 15.5.74 בי  בי
י חיים ד ב עו . ל  לתכנית אפסרות במתן הביטוח את התנתה האסיפה המרכז

סף צמודה, ה שהיתה להצעה בנו . בפני ן ו ד נ ב

ן הועדפה סהר הברח הצעת - הועד להחלטת בהתאם י ב  לזאר מ
.ו נ בפני ו שהי ההצעות

, ך כ פי ל נבקשך ל יך7? בההאם. לפעו בד כל עם למפגש יהיה י  עו
. בג?• ז ד אנו כ . חדר לרשייזך נעמי כז במר

קי אפרים הח' ס נ בי ד ר מו ע . בקשר ענ׳ך י מטעמנו

ד בברכה בו כ ב ב, ו ר
 ׳;י׳יוי*ילית העב.•!•י: ר:בלגח

 י״יגונדים ו/ד ז המרי
עד ם. ו בדי העו

מה? בעיקבות ־ עיסקה
עובדי של הביטוחים את קיבל

 יעקב חתום שעליו המיכתב,
 כי לגרנות המודיע וימסונסקי,

במרכז. חדר לרשותו יעמיד וכי העבודה, מיפלגת מרכז

במרכז. חדר לרשותך נעמיד
 עימך יעמוד רבינסקי אפריים ״החבר

מטעמנו.״ בקשר
 למיכתב צמוד שהיד, האחר התצלום
 יותר. עוד גדול חשד מעורר האנונימי,

 שנפרעו, צ׳קים שני של תצלום זה היה
 פתח־תיקווד, סניף לאומי, בנק על המשוכים

 מחשבונו היו הצ׳קים .2 ציון חובבי רחוב
וחתו ,88560־18 מיספר גרגות יהושע של

 על ד,יד, מהצ׳קים אחד כל ידו. על מים
 לפקודת ד,יד, האחד לירות. 1500 של סכום

 יעקב לפקודת והאחר רבינסקי, אפרים
 היה בצ׳קים הנקוב התאריך ויסמונסקי.

 ש־ אחרי מחודש למעלה קצת — 3.7.1974
 של הענקי מיכרז־ד,ביטוח את קיבל גרנות

העבודה. מיפלגת
ה לפי אשר גרנות׳ יוש סוכן־ד,ביטוח

 שוחד, ' שילם האנונימי חמיבתב אשמות
תפ שונות. בצורות בעבר כבר התפרסם

 שנות באמצע היד, הראשון הציבורי קידו
 הוא אז נמל־אשדוד. כדובר השישים,

 בביט- ומאמרים ספרים, מיספר גם פירסם
 ובעיתונים חדש, מבט רפ״י, של אונה

היומיים.

בארץ. שלו ביקורי־ד,דילוגים בעת קיסינג׳ר
 על להגיב שהתבקש גרנות, יהושע לדברי

 האנונימי, במיכתב נגדו ההאשמות
שיר קישר קיים  שלו מישפם־ד,גירושין בין י
 אשתי. כתבה המיכתב ״את :המיכתב לבין

 ולהתנקם ממני לסחוט מנסה היא צביר,.
ש מאז בי שלה המילחמה במיסגרת בי,

 שוחד נתתי לא פני. את ולהשחיר נפרדנו,
ורב״נסקי." לויסמונסקי ולא אחד, לאף

 סופרת- ,35 בת נאה אשד, גרנות, צביה
 מעריב בצד,רון מאמרים כותבת ילדים,
 ישראל ארץ למען התנועה מקנאיות ואחת

 מב־ הארץ, זאת ביטאונה ועורכת השלמה
 את — שלחה או — כתבה היא כי הישר,

ה של העניין על יודעת ״אני המיכתב.
 הזה. העולם לכתב השבוע סיפרה שוחד,״
 בעלי בין שנערכה בפגישה נובחת ״הייתי

 האזנתי וכן בבית, אצלנו רבינסקי לבין
ש בעלי, עם רבינסקי של לשיחות־טלפון

 שוחד. שילם שהוא לגמרי לי ברור מהן
 מבעלי, בהליכי־גירושץ הייתי לא עוד אז

הכל.״ על ממנו וידעתי
 לא מעולם כי צביר״ מודה זאת, לעומת

 לא גם וכי ויסמונסקי את בביתה ראתה
 סוכן בעלה, בין טלפון לשיחות האזינה
 הבכיר העסקן לבין גרנות יוש הביטוח

 יעג־ ,מאשימה היא אותם השניים, מבין
ויסמונסקי. קלה

 שוחד לשניים שילם שיוש יודעת ״אני
 שולם השוחד אחד. לכל לירות 5000 של

זמן מבחינת שהקבילו, תשלומים במיספר

 עבור יוש שקיבל לתשלומים תשלומם,
 מד<־ הרוויח הוא שעשה. ביטוח־החיים

 למעלה וביטח לירות, אלפי עשרות עיסקד,
 בביטוח־ המיפלגד, מרכז עובדי 100מ־

חיים.״
 שמנמן ,35 בן צעיר ויסמונסקי, ליעקב

 תוסס חוש־הומור בעל מרכיב־משקפיים,
 שונה גירסד, יש ידידיו, על אהובה ודמות

 אנחנו שלי. חבר הוא ״יוש כולו. העניין על
 הסתבך כשהוא ברל. בבית ביחד למדנו

 לו נתתי הלוואה. ממני ביקש הוא בעסקים׳
 לחוץ־ נסעתי זמן כמה אחרי ל״י. 1500

 אל פניתי הכסף. את צריך והייתי ■לארץ
 הרבה מלווה אני צ׳ק. לי נתן והוא יוש,

 לוקח שלא ובוודאי לחברים, כסף פעמים
 סמיכות לגמרי, מיקרי זד, קבלות. מהם

 יוש על-ידי המיכרז קבלת בין התאריכים
 מיספר לו שנתתי ההלוואה החזרת לבין

לכן.״ קודם חודשים
״אני זהה: כימעט רבינסקי של גירסתו

 הוא שקיבל הצ׳ק וכי לגרנות, כסף הילווה
תשלום־שוזזד. ולא מההלוואה חלק החזרת

 פנה באשדוד עבודתו את שסיים לאחר
 מישרות והחליף בהם נכשל לעסקים יוש

ב לפני חדשים־לבקרים. ומקומות־עבודד,
 גם אך בעיסקי־ביטוח, עוסק החל שנתיים

 בתפקיד עובד הוא וכיום עזב, זד, שטח
 את תנובה. של הפתח־תיקוואי בסניף בכיר
רשימות בסידרת מספק הוא הסיפרותי יצרו

ומ מהמיפלגה, זמן הרבה יוש את מכיר
 ונתתי הלוואה ממני ביקש הוא ברל. בית

 בפעמיים, לי החזיר הוא לירות. 3000 לו
 היו מד, זוכר לא אני לירות. 1500 פעם כל

 המצולם הצ׳ק ואם הצ׳קים, של התאריכים
 עבור השני או הראשון התשלום היה

לו.״ שנתתי ההלוואה

עבודה________
לאנשי־שלומנו

קי כיצד לתאר יודעים גם שניים ך*
 ל- אז ״פנינו המיכרז. את גרנות בל ן ן

ה ״את ויסמונסקי. טוען חברות,״ מיספר
 חבר־הוועד לוועד הגיש כולן של הצעות

 דפים על אותן כתב הוא רבינסקי. פרוייקד,
 איזו לדעת היה יכול לא שאיש כך חלקים,

 אז היינו חברה. לאיזו מתייחסת הצעד,
 ד,חמישה. בין ושנינו חברי־ועד, חמישה

 וידע ההצעות, את הגיש אשר פרוייקה,
 *א שולחיהן, לבין ההצעות בין הזהות את

 זכתה, גרנות של ההצעה בהצבעה. השתתף
 ביותר.״ הטובה ההצעה היתד, שהיא כיוון

 מכיר לא בכלל ״אני רבינסקי: מוסיף
ת. צביר, את  יוש אצל אומנם הייתי גתו

 איד אפילו זוכר לא אני אבל בבית, פעם,
 לי פתחה שהיא זוכר אני נראית. היא
 אותר,.״ ראיתי לא יותר אבל הדלת, את

 של לזו מתאימה גרנות של גירסתו
 את להם ״נתתי אחד. פרט מילבד חבריו,
 ההלוואות, את לי נתנו הם כאשר הצ׳קים
 אמרתי כסף, לי היה כאשר דחויים. כצ׳קים

 לבנק.״ הצ׳קים את להכניס להם
 לפגם טעם רואים הם אין האם לשאלה

ש אישי לידיד עבודה נותנים שהם בכך
 ויסמוג־ השיב גדולים, כד- בסכומים להם,
ה את שהגישו סוכני־ד,ביטוח ״כל :סקי

 הממד וממקורבי שלנו ידידים היו הצעות
 שאנחנו סוכני-יביטוח אל פנינו אנחנו לנה.

הצעות.״ שיגישו כדי מכירים,

 בלב פרשה
המיפלגה ־^ל

 פרשת תתפתח כיצד ברור לא דיין ס
 די־ מיפלגת של בליבה בשוחד החשד 3

 מבטיחים בדבר המעורבים הצדדים עבודה.
 של האלמוני השולח מרתקים. המשכים
 ל־ במלואו יוגש החומר כי כתב, המיכתב

גר יהושע המיפלגה. של וועדודו־,ביקורת
 רב מאשים הומר יפרסם כי מבטיח נות
 למען התנועה ותנועתה, צביר, אשתו נגד

 ורבינסקי ויסמונסקי השלמה. ארץ־ישראל
 למישפט־ גרנות צביר, את לתבוע מבטיחים

נגדם. מפיצה שהיא ההאשמות על דיבר,
 ופעילי מנהיגי :לחלוטין ברור אחד דבר

 רבים ימים עוד ימשיכו מיפלגת־ד,עבודה
 עסקניה של השוחר חשד בפרשת לעסוק

1. 19 ־הבכירים.


