
* בארץ י מפא־ עסקות על חדש אור
* הוואדוציות החברות בעלי הס מ׳

בהצגת די רבבות ,מפא״ הפסידה איו
בניו־יווק היה״ חסיד ,.איש המחזמר

 בקומתו בתל־אביב, אלנכי רחוב ך*
 בדיוק ,128 מספר בית ■של השנייה

 מישרדי שוכנים סולל־בזנה, מישרדי מול
 למיצי חנויות רשת בעלת רמתם, חברת
 של בחדר־הקבלה פטורים־ממבם. רכים

 מצויין תיק וכל ארון־תיקים, ניצב דמתס
 התיקים מרבית תוכנו. בסימול מבחוץ
 בן־ בנמל־התעופה רמתם חנויות עניינם
עניי ועוד הידטון במלונות בלוד, גורית

זה• מסוג נים
 — תלוויס ושמו אחד מצד התיקים בין
של הוואדוצית חברת־ההשקעות של שמה

 וב־ לחקירה, להיכנס מבקר־ההסתדרות
 ישראל מישטרת גם החלה כך עיקבות
 נתקלה, המישסרד, חקירת אולם לחקור.

 נוכח בעיקר סתום, במבוי הנראה, כפי
הצ לא והיא בשווייץ, הבנקאית הסודיות

 הוואדד החברות סבך את לפענח ליחה
 עיס־ על מקיפות (כתבות מפא״י של ציות

 הזה בהעולס התפרסמו אלו חברות קי
1975, 1974.(

 מנסה המישטרה היתה אילו כי ייתכן,
 הניתנים הנתונים כל את יחד להרכיב
מפא״י, של השונות החברות על להשגה,

17111 11 | ו 111111 ל,| את המנהד איש־המיסתורין, גיבעוני, אליהו 11 ,!
|#11 /״ 11*4#111 / י - י אלה ביסים שחזר מפא׳י, של החברות ״ נ
בוועדת־הביקורת. רכטר צבי של חקירתו לקראת בשווייץ, רוזנבוים טיבור עם מפגישה

היה מפסיד איש
 גל־ קרוי אחר תיק רוזנבוים. טיבור ד״ר

 הפקות־הסרטים חברת של כשמה כחול,
 תיק עוד ולרוזנבוים. למפא״י השייכת

 רבים תיקים וכך חיה, ׳ חסיד איש נקרא
 באמצעות בין מפא״י, של עסקיה שעניינם

 חברות באמצעות ובין ישראליות חברות
ואדוציות. או לוכסמבורגיות

ת חו שלי ב
לשווייץ

מנ של צרותיו מקור הם אלח יקים
ב המופיע רכטר, צבי ה, נ בו סולל־ כ״ל 4 ו

 של המרכזית ועדת־הביקורת לפני אלה ימים
 העסקים את להסביר בניסיון ההסתדרות׳
 עם סולל־בונה בשם שעשה המפוקפקים

בשווייץ. וחברותיו רוזנבוים
ביכול מותנים רכסר של ועתידו גורלו

 אם אלו. לעסקים טובים הסברים לתת תו
 ,פתוחה מדבריו. חברי־הוועדה ישתכנעו

 הברת־ את לנהל חזרה, הדרך רכטר לפני
ישתכ לא אם בישראל. הגדולה הבנייה

 לעסקים ולעבור להתפטר יצטרך נעו,
פרטיים.

 רמתס חברת של המנהל שולחן ליד
וה המיסתורין איש גיבעוני, אליהו יושב

 גיבעוני רכסר. וצבי מפא״י של עסקים
 גם ומנהל רמתס, של המנהל־הכללי הוא
 שבהם עסקים של שורה ועוד גל־כחול, את

 שנסע האיש היה גיבעוני מפא״י. השקיעה
 כשנה, לפני לשודיץ, רכטר של בשליחותו

ליש ולהחזיר רכטר את להציל מיסיון
 דולר מיליון בסך הטובה שטרות את ראל

 הצליח לא כאשר לרוזנבוים. רכטר שנתן
 לגלות רכטר נאלץ זאת, לעשות גיבעוני

פר את ההסתדרות של לוועדת־הביקורת
יצ ואותן לרוזנבוים, שעשה הטומת שת

עתה. להסביר טרך
 בוועדת־הביקו* הדיונים חידוש לקראת

 רוזנבוים, אל גיבעוני שוב נסע עתה, רת
 רכטר. את שיציל חומר להשיג בניסיון

 מת־ הוא עימו רכטר, עם נפגש שובו עם
בווע הדיון לקראת קרובות לעיתים ראה
 את עתה מכינים הם ויחדיו הביקורת, דת

לוועדה. שיינתנו ההסברים

ן ו תי ת פי ד  חי
ת עלו הב

 - רכטר של .הסתככו־תו חידת •ץ
 העולם־ רוזנבוים. של בהסתבכותו 4 1

 הקשרים את לראשונה, חשף, )1943( הזה
וגי רוזנבוים, עם רכטר של העיסקיים

ואת ועדת־הביקורת את הניעו אלה לויים
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י״ גל״ סנסמבווגית חברה גר̂י
 גל־ בשם להפקות־סרטים חברה וכן רמתם, בשם פטורות־מכס חנויות רשת נזל בבעלות

בלתי־חוקי. באופן למפא״י השייכת בופימור, הלוכסמבורגית לחברה יש דומה מאזן כחול.

 הבעלות חידת את לפענח מצליחה היתה
אלו. חברות על

הבע את ורכטר גיבעוני בחנו '""כאשר
 לוועדת־הביקורת, להבהיר שיצטרכו יות

 יצטרכו הסבר של שבסופו למסקנה הגיעו
 כטובה שעשה, מה עשה רכטר כי לטעון

 שטרות מחן היו אלו טובות לרוזנבוים.
 העלול דבר תמורה, ללא דולר מיליון בסך

 כונסי״ של בתביעה סולל־בזנת את לסבך
השטרות. לפרעון רוזנבוים של הנכסים
 לרוזג־ מיכתב מתן היתה נוספת טובה

סולל־בונה חייבת כביכול, לפיו, אשר בוים

ול בארץ, מוסד שום על־ידי אושרה לא
 המזו־ חחוב מיכתב ניתן בעיקר, מענה,

 את לממן לרוזנבוים לאפשר שנועד ייף,
ברומא. ההשקעות

ת מו ר ת ה

וכ רוזנבוים, של לבנק דולר מיליון שני
 המבטל הבנק, של מיכתב לקיחת בך נגד

 לרוזנבוים לעזור היתד. המטרה זה• מיכתב
ול בשווייץ, הבנקאי הפיקוח את לעקוף
 דולר מיליון שני עוד לו יש כאילו הראות

לו. חייבת שסולל־בונה
להת היה עלול אישית טובה של ההסבר

הרא אחרות. עובדות עוד היו לולא קבל,
 ב־ סולל־בתה של מעורבותה היא שונה,

 רוזג־ של השערורייתית עיסקת־הקרקעות
 מיליון 70כ־ כבר לו שעלתה ברומא, בוים
סזלל־בונה של זו מעורבות הפסדים. דולר

ה למען פלג מי ה
 ול- העודפים השטרות לעיסקת ולם *ש

ב סיבובית הלוואה של אחרת, עיסקה
 ביל- אחד הסבר אמריקאית, חברה אמצעות

 שר יחסים היו לרוזנבוים רכטר בין בד:
 סולל־בזנה מנכ״ל יחסי רק לא לגמרי, נים
 בנקאי יחסי אלה היו שווייצי. בנקאי עם

 את שהתרים מפא״י. גיזבר עם שווייצי
עס עימו חדשה מיפלגתו למען רוזנבוים

המדי חוקי על עבירה תוך מיסחריות קות
 ולוכסם־ ואדוציות חברות באמצעות נה,

בורגיות.
 מפא״י עיסקי של הישראלית חברת-הגג

 והמנהלים בעלי־המגיות אידן־כוח. נקראה
 ועורך־הדין רכטר צבי הם זו חברה של

 ועתה סודל־בונר. מזכיר ארנר, שמואל
באמריקה. נציגה

או בוועדת־הביקורת ארנר נחקר כאשר
 הוא כי השיב אילן־כוזז, על בעלותו דות

 ולא בעלת־החברה שהיא מפא״י, את מייצג
ורכסר. הוא

 על הבעלות במחצית החזיקה אילן־כוח
 ישראל־שוזייץ, אוניון ושמה אחרת, חברה

 רו־ טיבור בבעלות היתד. השנייה המחצית
 רוזנבוים של נציגו אסטבלישמיט. זנבוים
 נציג עשהאל. דויד היה החברה בניהול

גיבעוני. אליהו היה בניהול אילן־כוח
 בייבוא־וייצוא בעיקר עסקה הזו החברה

הי אולם ולליבריה, לישראל תרופות ■של
 שפופרות. לייצור מיפעל בעלת גם תד.

 היא מכל, החשובה השלישית, החברה
 יותר 1974 בשנת הרוויחה רשזס רמתם.

 מקור־ והיתה לירות, מיליוני מארבעה
 אולם מפא״י. חברות בין עיקרי הכנסה

מפוקפקות. עיסקות גם לה היו
 סכום מופיע החברה במאזן למשל, כך,

 בנכם. שהושקעו לירות מיליון 1.7 של
 נאמר בך דבר, עתה שווה אינה זו השקעה
החברה• של מיועדים לקונים

ם די ס פ  של ה
ל״י אלף 60

 הפקת במימון השתתפה גם מתם״ ך*
' / הש היא ינידיורק. רד־יז חסיד .איש /

גר־ שלה, אחות וחברה מההפקה 20ל4• קיעה
)24 בטמוד ןשך£5? .. 19 .


