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בבית־המישפט רובינשטיין ומרדכי גיורא חשודים
בשווייץ כספם על שליטה

מם־ההכנסה. משילטונות תגמול
 המדינה את שירת זה ישראלי אגב,

 רק כי בשווייץ שוהה והוא רבות, שנים
 מתאים רפואי ■טיפול למצוא ניתן שם

 יקר זה וטיפול — החולה לבן־מישפחתו
ביותר.

 עם הסדיר ארצה, חזר קירש מיכה
ופרק הסדר, שדרש את שילוני אליעזר

לח לשווייץ נסעה תל־אביב מחוז ליטה
 — פלד בענייו אחדים פרטים ■עוד קור
רו מיסמכי את לקבל כדי בעיקר אך

בינשטיין.

ה ר ב ואדוצית ח
 החו־ את שילוני אליעזר כחן אשר ך*
 בשתי מדובר בי נוכח שהגיע, מר ~

עיסקות.
הו הראתה מיסמכים של אחת קבוצה

רובינ אהרון של מבניו אחד של ראה
 מאות כמה להוציא בחתימת־ידו, שטיין,

 רובינסון, בבנק מחשבון דולרים אלפי
 הבנק, של בחברה־להשקעות ולהפקירו
 החשבון לשווייץ• מחוץ השקעה למטרות
 מיסחרי חשבון היה הכסף הוצא שממנו

 הבנק. בעל רובינסון, ויליאם של רגיל
 מאירי־עיניים ■המיסמכים היו זה במיקרה

■אה של לבנו כי הוכיחו והם כשלעצמם,
 כספים על שליטה היתד. רובינשטיין רון

בשווייץ. רובינסון של בבנק
 תי■ השנייח המיסמבים קבוצת

סכו יותר. מסובכת פעורה ארח
 מאות במה שוב — גדולים מים

 מחשבון הוצאו — דולרים אלפי
 של הוראה לפי בציריך, אחר כבנק
 בוואדוץ, הרשומות הכרות שתי

ליכטנשטיין. כירת
 של לחברה־להשקעות הועברו הכספים

כנר לשווייץ, מחוץ הועברו וממנה הבנק,
 הפקודות למיסמכי במצורף לישראל. אה

 פקיד־ של פנימי מיזכר היה הבנקאיות
הפעו את ביצע כי המוסר שטרן, הבנק

 מרדכי אהרון, של הוראה לפי הללו לות
רובינשטיין. וגיורא
 עם שילוני של טלפוניות שיחות כמה

 כי לו, הבהירו מוסר־החומר הישראלי
ב כסף הוצא שממנו הראשון, החשבון
 היה רובינשטיין, של מבניו אחד חתימת
 ולאהרון רובינסון לוויליאם משותף חשבון

הט השיחות וכן המיסמכים, רובינשטיין,
כו התמונה את לשילוני הבהירו לפוניות,

עצמה. לחקירה לגשת היה יכול ועתה לה,
רו מיכאל את הזמין ראשון כצעד

רובינשטיין אמנון בן
מעורב לא

 את לחקירה לזמן שילוני ביקש עתה
 אולם וגיורא, (״מוטי״) מרדכי אהרון,

 לשבוע, עוכבה והחקירה בחו״ל, שהה מוטי
 האב האחרון. הרביעי ביום לשובו עד

 הוראו המיסמכים הוזמנו, הבנים ושני
הסברים. למסור נתבקשו והם להם,

שי את שיכנעו לא ההסברים כי נראה
 השלושה הובאו השישי ביום שכן לובי,

 אישית בערבות ושוחררו רישמי, למעצר
אחד. כל לירות רבע־מיליון של

 ברגע המייוחסות ההאשמות
 כחו״ל כספים החזקת הן לשלושה
 כדור שכן כארץ. הכנסות והעלמת

 הלוך־ושוב שהעבירו דולר. כל כי
כיש מהכנסתם הוצא כשווייץ,

 מחלקת-החקי- החלה גם לכן ראל.
 כל בבדיקת מס-ההבנסה של רות

 ״, ושות׳ ״רובינשטיין חכרת סיפרי
 כעלי־ הם הנעצרים ששלושת

בה. מניות
 גדול הוא )71( רובינשטיין אהרון
 את־ עם בישראל. הפרטיים הקבלנים

 השכונות נימנות שלו הידועים רי־הבנייה
 בנה הוא בחולון. ונאות־שושניס נאות־רחל

ה בשנים ורק דן, בגוש אך־ורק כימעט
 ועבור בירושלים, גם בונה החל אחרונות

מישרד־השיכון•
 היססה, לא ושווד, רובינשטיין חברתו,

 מיג־ נגד בג״צים במילחמת לצאת בשעתו,
 חברות לרעה המפלה הל־מקרקעי־ישראל,

קרקע. בהקצאת פרטיות
ממיל- חדל הוא האחרונות השנים בעשר

וקסמן. אליעזר בשם נוסף ושותף שטיין,
ואב אהרון : מנהלים שלושה לחברה

 גם וקסמן. ואליעזר רובינשטיין, רהם
 חלקיהם את חילקו אברהם וגם אהרון

ב בחיים, בעודם לבני־מישפחתם בחברה
 שלמעשה, כך, חברות־נאמנות• אמצעות

ב המחזיקה אהרון, של חברת־הנאמנות
 שייכת ושות׳, רובינשטיין מניות מחצית

וגיורא. מרדכי אמנון, בניו, לשלושת כיום
 רובינשטיין אמנון הפרופסור

 רא שקט, שותך הוא כי לי אמר
 כעיסקי חלק כל נוטל ואינו נטל

 מקבל ואינו בניהולה, או החכרה
שבר. בל ממנה

חוק ימצאו אם תתעורר מעניינת שאלה
 ב־ החשבונות בין קשר מס־ההכנסה רי

 גם יהפכו או־אז החברה. לבין שווייץ
ו החברה למעשי אחראים בעלי־המניות

 מאמרים כמה נכתבו זה בעניין מנהליה.
 בעלי- לפטור שאין כך על בהארץ, נוקבים
 בחברה. שקורה למה מאחריות מניות

רובינ אמנון בידי נכתבו אלה מאמרים
שטיין.

 היתד, לא הפרשה שכל היא האירוניה
 רו־ ויליאם של התאבדותו לולא מתרחשת,

 שלו, הבנק לנפילת שהובילה בינסון,
רובינשטיין. מיסמכי ולהדלפת

 בית- מגג מקפיצה התאבד רובינסון
בתל־אביב. וייצמן ברחוב גבוה מגורים

רובינ היתה הבית את שבנתה החברה
ושווד. שטיין

■ לביב יגאל

 המיס־ את לו והראה אליו, בינסון
כש נדהם מייקל), !(הקרוי מיכאל מכים.

 נותר ולא שילוני, שבידי החומר את ראה
 במיסמכים שנמצא מה לאשר אלא לו

 מקוריות תעודות הן אלה אכן כי :אלה
 המיסמכים שעל החתימות וכי הבנק, של

 הרבה לתרום יכול לא הוא הן• אף נכונות
 ידע שילוני כי נראה וגם העיסקות, לרקע

בלעדיו. די

 משותפים לעסקים נכנס במימסד, חמתו
מח וקופת־חוליס. שיכון־עובדיס עם רבים

 לירות מיליון מאה על עולה עסקיו זור
מתקרבים'ל חברתו של ורווחיה לשנה,
 היא החברה המכירות. מן אחוזים שישה

ל מגיות־הטבה שחילקה כיוון ציבורית,
הבכירים. עובדיה

רו אהרון מישפחת הם בעלי־החברה
רוביג־ אברהם אחיו מישפחת בינשטיין,

במדינה
העם

ה. ח לי ת ס עו ט

ץ חו ה ר־ ש ס
 גוהרים ישראל עסקני

 כמו דודטיגגטון,
הפריח א? הגטו הודיי

 עתו זה בשורה. היתה בגין מנחם בפי
 ג׳ימ של העיקרי המדיני היועץ עם שוחח

 הודי? הלה בז׳דינסקי. זביגנייב קארטר,
 שר־החו׳ן מוסמך: באורח בסודי־סודות, לו

שלזינ ג׳יימם יהיה ארצות־הברית של הבא
נח שבגין מובן לשעבר. שר־הביטחון גר,
היש לציבור כך עלי להודיע מייד פז

עצ את הציג שבה מפוצצת בהכרזה ראלי,
 האמריקאי השילטון עם כממתיק־סוד מו

התחומים*. בכל החדש
 קארטר ג׳ימי מינה שעות 24 כעבור

שר־החוץ. לתפקיד ואנס סיירוס את
 זו קטנה פרשה הפריץ. שד אוזנו

 היתד, לולא חולף, קוריוז להוות יכלה
בקוא ישראל, לעסקני כל־כד אופיינית

כאחת. ובאופוזיציה ליציה
 כל של עלייה־לרגל נערכת חודשיים מזה

ארצות־ד,ב בירת אל הישראליים המי־ומי
מתייצ הם בפולין, יהודי־גטו כמו רית.
 מילה בכל ומתפארים הפריץ לפני בים

מפיו. שהוציאו
 אך — מגוחכת היתד, בגין של הודעתו

 תריסר של הודעותיהם מאשר יותר לא
אחרים. עסקנים

 לוושינגטון. פרס שימעון יצא השבוע
 שייפגש רבה ברצינות הדליפו מקורביו

אל ועם הבאה, הממשלה מאנשי פלוני, עם
 אין :הבשורה קארטר. של ימינו יד מוני,
 את לסבר פרם שימעון כמו המוכשר יהודי
החדש. הפריץ של אוזנו

 גד הכושל, שר־התחבורה נטש לפניו
אח בלהבות. העולה ממלכתו את יעקובי,

 הוא גם ראה במכסיקו, מסע־תענוגות רי
יק ימים כמה לבזבז לעצמו חיוני צורך
 עם להיפגש כדי בוושינגטון, נוספים רים

ה באוזני ולהכריז, אמריקאיים מדינאים
הצ אלמוני כך, לי אמר פלוני ציבור:

כך. באוזני היר
 קיסינג׳ר, עם אחת שיחה כי ידע יעקובי

למ ניתן שעליה אך דבר, נאמר לא שבה
 מבחינתו שקולה לעיתונות, הודעה סור

בשבי לירות מיליון 500 של הפסד כנגד
וייבשה. ים אוויר, אנשי של תות

מפוק מתענוג התנזר לא שרון אריק גם
 ערב קארטר, ג׳ימי אצל ביקורו זה. פק

העונה. את למעשה פתח הבחירות,
 ] יש־ תופעה ששום יתכן ימות. הסום

הח תחושת־הגטו את מדגימה אינה ראלית
 דורות שלושה זו. כמו ישראל של דשה
 הובילו ישראל עצמאות למען מאבק של

 שגורלו הישראלי האזרח מאמין שבו למצב
 כמו בוושינגטון, השליט בידי כל־כולו תלוי

 כל־כולו תלוי היה בגטו היהודי שגורל
המקומי. הפולני או הרוסי האציל בידי

 של כיורשו ואנס סיימם של מינויו
הו כאשר יפה. זאת הדגים קיסינג׳ר ד,נרי
 י! מתכוון הוא כי עיתונאי בראיון ואנס דיע

 להשיג כדי ישראל, על כבד״ ״לחץ להפעיל
 בכלי- זעקה פרצה במרחב, כולל הסדר

 1 עצמו רבין יצחק הישראליים. התיקשורת
 1 בנאום, הציבור את להרגיע לנכון מצא

 י התאים הדברים תוכן בטלוויזיה. ששודר
 לנו אל :הגטו מתקופת יהודית לבדיחה
 ואנס ימות. הסום או ימות הפריץ להיבהל.

לשד אצלו, לפעול צריכים דעתו. את ישנה
עליו. להשפיע לו,

ב כי איש דעת על עלה לא כי נראה
מדי של אינטרסים קובעים המדיניים חיים
 אחר. או זה שר של שיגיונות לא נות׳

.אינט על המשפיעה מדינה, היא ישראל
 ולא — אחרות מדינות של חיוניים רסים
רחמים. המבקש גטו,

 ייקבע לישראל ארצות־הברית של יחסה
עצ ישראל של ומחדליה מעשיה על־ידי

 החלקה ולשונם פיקחותם על-פי ולא — מה
שתדלנים. של

 בדדינסקי כי בגין הודיע השאר בין י
 מדינה להקים בצורך בעבר האמין אמנם

 — זה רעיון לאחרונה נטש אך פלסטינית,
 בגין של דיברי־השיכנוע בהשפעת כנראה
 קיבל שבדזינסקי עלה בגין מדברי עצמו.

בגין. של דיעותיו כל את
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