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 מבקש רבינוביץ, יהושע ישראל, של
ב חשוב בענייו בדחיפות עימו להיפגש

 העניין כי העלתה, שאלודהבהרה יותר.
 לישראל החברה של תביעותיה הוא החשוב

בשווייץ. רוזנבוים טיבור ד״ר נגד
 פחד. אחוז היה דבינוביץ שר־האוצר

 חבר־כנסת בפי היה מה שמע זה־עתה
 במיסמכים מצוייד משווייץ, שהגיע נכבד,
 חבר־הכנסת רוזנבוים. טיבור לו שנתן

 לשלב הגיע טיבור כי לרבינוביץ הבהיר
 יתנהל אם פלישתים.״ עם נפשי ״תמות של

 שהגישה התביעה בגין פלילי מישפט נגדו
 לפתוח יהסס לא לישראל, החברה נגדו

 או חשבונותיו. ואת הבנק סיפרי כל את
 מערכת כל תתברר רוזנבוים, איים אז,

מערכת־הביטחוו עב הבנק של העסקים

רוזנבויס טיכור
רבינוביץ על מאיים

 ששילם התשלומים כל כולל הישראלית,
 דברים באירופה. מערכת־הביטחון לסוכני

 שבפי הנוסף לאיום הקדמה רק היו אלה
 הביטחון עיסקי מימון תמורת :חבר־הכנסת

 עמלות רוזנבוים שילם הבנק, באמצעות
 ורפ״י מפא״י של הבחירות לקרנות נכבדות

 פילוג -של הגורליות בבחירות בעיקר כאחד,
מפא״י.
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שר על השפיע העמלות כגילוי איום ך*
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ול רוטשילד, הברון עם להיפגש הכנסת
למען התביעות, את יבטל כי עליו השפיע

 הביטחון ענייני כולו לעולם יתגלו לא
ישראל. של הסודיים
 על- עתה שהופעל הסחיטה, נשק

 האחרון המהלך הוא רוזנבוים, טיבור ידי
 טיבור הכלא. מן עצמו להצלת לו שנותר

 הסתדרו ענייניו יתר כל כי בהרגשה חי
 שבית־המישפט אחרי טוב. היותר הצד על

 חולק הנושים, הסדר את אישר בז׳נבה
בשי- לנושים, ראשון דיבידנד אלה בימים

רכיכוכיץ השר
רוטשילד בפני מתחנן

 חלקה המוכחים. החובות מן ך\0/0 של עור
 מיליון 3.5ל־ הגיע לישראל החברה של

 כי משוכנע טיבור שווייציים. פראנקים
לאר קרוב שנים, כמה תוך לשלם, יצליח
 לסכומים בהתאם החובות, מכלל אחוז בעים

הנכסים. ממימרש שיקבל
 מקורו עתה, שחולק הראשון הדיבידנד

 החלו הם הכונסים. בידי שנתפסו במזומנים
 מכירת על השבוע הודיעו רכוש, למכור גס

 ייגשו עתה ובציריך. בלונדון הבנק מישרדי
 שבישראל הכבדים הנכסים את למכור

ובאיטליה.
 לחלוטין כבר התאושש עצמו טיבור

 כחודשיים לפני פשיטת־הדגל. ממהלומת
 בפיתאומיות. עליו שבא בהתקף־לב, לקה

 עבודתו׳ קצב את להאיט נאלץ מכך כתוצאה
 אחדות, לשעות רק למישרדו עתה בא והוא

 מדגם מהודרת במכונית נוסע הוא יום. כל
 לו יש כי ■ונראה ■נהג, עם חלס־רויס,

משלו. כספיים מקורות
 בימים ששלח ההזמנות היא לכך עדות

 תתקיים החופה במילאנו. בתו לנישואי אלה,
 ל- כי מספרים ובדנבה החרובים, בימים
 עם יחד שלח, מוזמניו של ניכר מיספר

 כמו הלוך־ושוב, כרטיסי־טיסה גם ההזמנה,
 כסף, לו שאין מי ־שלו. הטובים בימים

 משווייץ מכרים של הטסות לממן יכול אינו
כי היטב, יודע טיבור אולם לאיטליה.

 בעיקבות חיצוני. מראה רק הוא זה כל
 החברה נגדו שהגישה הפלילית התלונה

 על־ שמונו חקומיסארים סיימו לישראל,
 שבה נרחבת חקירה בית־המישפט, ידי

 רגע בכל לרוב. פליליים מעשים נתגלו
להת לבית־המישפט בקשה הגשת צפויה

 היטב יודע וטיבור בתלונה, הדיון חלת
בכלא. יושיבו כזה דיון כי

 ולעקור ־שווייץ את לעזוב יכול אינו הוא
 הכלא מן ששוחרר כיוון אחרת, לארץ

 פראנקים מיליון חמישה של בערבות
 הקהילה ראשי המציאו שאותה שווייציים

 של איש הוא וטיבור בז׳נבה, היהודית
 לראשו מעל הכסף. בנותני יבגוד ולא כבוד

 שהגיש התביעה של דמוקלס חרב תלויה
 לישראל. החברה בשם רוטשילד הברון
 המאכלת מאימת להימלט היחידה והדרך

התביעה. ביטול היא
 עתה מופעלים קשריו וכל מאמציו כל

 מיסמכים, של שודד. הכין הוא זאת. למטרה
בבית- להתגלות שיכול מה המוכיחים

רוטשילד דה־ אדמונד
פרס את להציל מסרב

 לפעולות נוגע הדברים מן חלק המישפט.
ב מערכת־הביטחון עבור טיבור שעשה
 מנכ״ל היה ז״ל קשתי משה שבה תקופה

 הבינלאומי הבנק היה אז מישרד־הביטחון.
 של המרכזי הבנק טיבור של לאשראי

אזהרות למרות מערכת־הביטחון,
מהימן אינו טיבור כי

ביטחונית. מבחינה

ת  משולשות עיסקו
לטישטוש

•  של המממן היה טיבור שד כגל, ף
 מישרד- של רבות עיסקות־רכש 1 1

הביטחון

כן
 שכר של תשלומים מבצע הבנק היה

באירופה. מערכת-הביטחון לעובדי והוצאות
 המישפט כי טיבור של לאיומו נוסף

 המיש־ כי איומו בא המדינה, בבטחון יחבל
 מיפלגות. כמה של בביטחונן גם יחבל פט

 מפא״י עם שותף היד׳ רוזנבוים טיבור
ה כלכליות. חברות של ארוכה בשורה
מליבריה וייבוא לייצוא בחברות מדובר

פרם השר
טיבור מפני חושש

 זמפא״י טיבור של אחרת חברה וישראל.
 של מישרד־חבריאות עם בתרופות סחרה
 חברות תל-׳גיבורים. בתקופת רפאל יצחק

 חנויות־פטורות־ ,בסרטים עסקו אחרות
 של ארוכה שורה ועוד ומקררים, מכם

עסקים.
 צינור גם שימשה זו חברות מערכת
 ובאמצעות לשווייץ, החוצה כספים להעברת

 כתרומות הכספים הועברו טיבור של הבנק
 במילימים מדובר ומוסדותיה. למפא״י

 הארץ מן שהוברחו דולרים, של רבים
 היה שבה ובתקופה בלתי-חוקית בצורה

 ארוכה •שורה על אחראי הנוכחי שר-האוצר
 מטעם שנעשו כאלה כספיות פעולות של

מפא״י. ועבור
 תתגלינה טיבור, איים הללו, הפעולות כל

יתקיים. אכן אם במישפטו,
 כאין־וכאפס הם אלה איומים אולם
 עבור שמר שאותו האחרון, האיום לעומת

 מסמכיו פרם. ־שימעון הנוכחי, שר-הביטחון
 העביר שלו הבנק כי מוכיחים, טיבוד של

 שימעון כאשר דפ״י מיפלגת למימון עמלות
 ניתנו הקומיסיונים בה. הכל-יכול היה פרס

 עם מערכת־הביטחון של עסקות כנגד
 כאשר שנע־שו עיסקות טיבור, של הבנק

 כש־ ולפניו, דיין משה היה שר-הביטחון
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