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■ דולר אלף 100 ■י
)23 מעמוד (המשך

 ושותפם חיים בנו באמצעית אהרון ברטו
ולצי למישטרה להזכיר כדאי טמיר, צבי
אלה. -שני הם מי בור

ה מי הנ נ
ם! מן שי ר פ ה ה

 ,1969 בשנת התפרסם טמיר כי *ך
שפי שמואל הנוכלים פרשת בהתפוצץ

 בסיוע — שהקימו בלומברג, ושלום רא
 להשקעות חברות — המפד״ל צעירי ראשי

 גמל. ברעש הרגל את ופשטו והלוואות,
הורשע. בלומברג לאמריקה, נמלט שפירא
 העיסקאות של עורך־הדין היה טמיר צבי
 לשווייץ נסע הוא ההונאות. של החיה והרוח

 מיכתב־ הציג שפירא, -שמואל עם יחד
 1, ארצה והביא דולר, אלף 100 סך על ערבות

ש אולד־קונטיננטאד,. בשם חברת־ביטוח
 כאשר -שפירא־בלומברג. להלוואות ערבה

מישטר־ חקירה והחלה הפרשה התפוצצה

 כונס־ על־ידי להיחקר טמיר סירב תית,
שונים. בתירוצים הרישמי, הנכסים

 יותר עשיר עבר אהרון, רוברטו לשותפו,
 בעל בהיותו ממשקיעים. כספים בהוצאת
 בשנת הקים, הדרומית באמריקה קשרים

ביש להשקעות יאמיקו בשם חברה ,1962
 ספיר. פנחס -של הנלהב־ת בברכתו ראל,

 ורוברטו דולר, מיליון 2.6 נייסד, החברה
 בה. והכל־יכול -שלה עורך־הדין היה אהרון

 חמישה לעצמו אהרון לקח לכל ראשית
 עסקים, ליזום החלו אחר־כך כיוזם. אחוזים
 בקר־ חקלאי •שטח־קרקע לרשותם וקיבלו

 * לאי" אותו הפכו ספיר ובהשפעת יית־אונו,
קיראון. ■שכונת את ויזמו זור־בנייה
 וגבה השכונה, -של עורך־הדין היה אהרון

 של ניהולה דרך גרשם. מכל שכר־רישום
 בעלי־המניות •של חמתם את העלתה החברה

 הדיחו הם 1966 ובשנת באמריקה־הדרומית,
 של ובלחצו החברה, מניהול אהרון את

 יאמיקו מניות תמורת קיבלו ספיר פינחס
כלל. של מניות

 כי גילתה, לאחר־מכן שנעשתה חקירה
 בשנת יכולתו. ככל יאמיקו את חלב אהרון

 נ־ טיפול תמורת לעצמו, לקח לבדה 1965
 אלף 105 הבאים: הסכומים את קיראון,

 , תמורת לירות אלף 348 ריטיינר, לירות
תמו לירות אלף 453 ועוד משתכנים, חוזי
 מנכ״ל קיראון. של בחברות־בת טיפול רת

 -שלל טיבו, על שעמד דוברת, אהרון כלל,
בחברה. השפעה כל ממנו

ידלין אשר
כולם על צוחק

 דימדיקל רעיון את אהרון יזם 1962ב־
ב מיהודים דולר מיליון 1.5 אסף סנטר,

 ולקח החברה את הקים הדרומית, אמריקה
 הניהול כיזם. המניות מן אחוזים 10 לעצמו
 מיל־ לפבי הבנייה להפסקת הביא הכושל

בל הבניין עמד ומאז הימים, ששת חמת
גמור. תי

 דולר. מיליון 1.5כ־ למשקיעיו עלה הנכם
 דולר. מיליון 2כ־ לשלם הורה ידלין אשר
י ההפרשים מן נהנה מן ו מדוע

ם יגאל ■1 לבי
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