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לעניין להיכנס המישטרה שנתיים,׳חייבת

ת ל ר את האופפות התעלומות, שו
תע השבוע נוספה לישראל, החברה

הברון אמר בדיוק מה :נוספת לומה
 שאמר? הכחיש ומה דה־רוטשילד, אדמונד

 בעיתונות שלו להתפרצות־הזעם גרם ומה
 יצחק הד״ר מבקר־המדינה, על וברדיו

לגילו ממלכתית גושפנקא שנתן נבנצאל,
ה המעשים על הזה העולם שפירסם יים

 עוד לישראל בחברה הברון של פליליים
? 1975 באפריל

גילוי
ותוצאה

ה בפרשת העניינים שתלשלות י*
 שקרה מה על חזרה היא לישראל חברה 1 !

 מגלה תחילה ועופר. ידלין רכטר, בפרשיות
 עד זמן עובר השחיתות, את הזה העולם

ממ מוסדות על-ידי מתאמתים שהגילויים
 והאשמים רישמית חקירה נפתחת לכתיים,
באחריות. ונושאים לדין עומדים

 עתה כי חושש רוטשילד הברון
 ה־ כעיקבות גם דומה דכר יקרה

ש מכקר־המדינה, של דין־וחשכון
 לעומת ומצונזר, מתון דו״ח הוא

 לפני עוד שנכתב הראשון הדו״ח
שנה. הצי

ה עליה יורה אם בזו, הקירה
 הפרופ־ לממשלה, המישפטי יועץ
 להעמדתו תוביל ברק, אהרון שור
 על דה-רוטשילד, הברון של לדין
 מנם״ל צור, למיכאל שוחד מתן

 טובות־ וקכלת לישראל״, ״החכרה
 תמורת החכרה מן כספיות הנאה

קיבל. צור שמיכאל השוחד
 העולם על־ידי נחשפה השוחד עיסקת

מת היא ועתה ,1975 באפריל )1965( הזה
 פיר־ אולם מבקר־המדינה. על-ידי פרסמת

 את רק וכוללים חלקיים, הם המבקר סומי
 על-ידי צור למיכאל טובת־ההנאה מתן

 בדין־ מה, משום כולל המבקר אין הברון.
מ הברון שקיבל ההטבות את שא וחשבון
כתמורה. צור מיכאל
 פיר־ על הברון שמע שכאשר תימה אין
 שידורי כתבי באוזני התפרץ המבקר, סומי

 קיבלו שמיפלגות יגלה כי וטען ישראל
 ושל־ לישראל, החברה של ממוסדות כספים

נציגי הציעו גולדנברג, אמנון עורך־דינו,
 פירסום את שימנעו חברי־כנסת של הם

 יבטל הברון אם המבקר, של הדין־וחשבון
בשווייץ. רוזנבוים טיבור נגד התלונות את

 מבקר־המדינה, של הדין־וחשבון למעשה,
הירו עורד־הדין של חקירה על שהתבסס

שנ לפני מוכן היה שפאר, ארנולד שלמי
 פורסם. לא הוא היום ועד מאז והצי. תיים
 והלידה״ ״אתה במדור נאמר שבועיים לפני
 את גונז מבקר-הדינה כי הזה העולם של

 שחברי־ בידיעה נאמר הזה. הדין־וחשבון
 הבטיחו והמפד״ל המערך מסיעות כנסת

 נוספת לתקופה בחירתו את למבקר־המדינה
יפר לא אם חודשיים) לפני נבחר (שאליה

 הדין־ כי גם נאמר הדין־וחשבון. את סם
על ביותר חמורות האשמות כולל וחשבון

 החברה של מועצת־המנהלים יושב־ראש
 וכל דה־רוטשילד, אדמונד הברון לישראל,

מועצת־המנהלים. חברי
 הזה״ ״העולם הופעת עם מייד
 נבג־ יצחק הד״ר המבקר, החליט

 הוא הדין־וחשבון. את לפרסם צאד,
אחדים. ימים תוך פורסם

 אוויל
גמור

מועצת חברי את מתאר וחשבון דין־
 כחבורה לישראל החברה של המנהלים 1 !

 על־ידי שולל שהולכו וטיפשים, שוטים של
 שבה הדרך לפי צור. מיכאל המנכ״ל,

 לנהל ראויים הם אין החברה, את ניהלו
בישראל. ציבורית חברה כל

ב ממשיכים שכולם היא הצרה
 לישראל״ ב״הכרה גם תפקידיהם

מנה שהם האחרות, כחברות וגם
אותן. לים

לימון, מרדכי היא ביותר הקומית הדמות

 הבאים בתשקיפים לא י— דווח לא דולר,
החברה. במאזני ולא

 שלו, (החברה משקיע סתם היה לא הברון
 יושב־ אלא ישרופז, קרויה מניות שקנתה

החברה. של מועצת-המנהלים ראש
והעמדת־הפ• שדו, אי-הדיווח

מיל 4כ־ מניות דו יש כאילו נים
 דא עדיין כפועל כאשר דולר יון

 חמורה הונאה היא עבורן, שידם
האמרי החוקים לפי רק לא כיותר

 חוק-ניירות- דפי נם אלא קאיים,
הישראלי: הערך

 חוקי- על הברון של אחרת תמורה עבירה
 וישראל, ארצות־הברית של ניירות־הערך

 לפיו צור, מיכאל עם שעשה .החוזה' היא
 תמורת לשנה דולר אלף 25 לצור ישלם
 האחרות לחברות צור של פיננסי ייעוץ

 החברה מנכ״ל בין כזה חוזה הברון. של
 לבעלי־ מדווח להיות חייב ליושב־הראש

הת חוקי. הוא אם ספק או וגם המניות,
 גם הברון את להפליל יכולה זו קשרות

 לטעון ניתן בארצות־הברית. וגם בישראל
 לבעלי־ צור דיווח לא זה מוזה בגלל כי

 המניות, תמורת אי־התשלום על המניות
 לא זה חוזה בגלל כי לטעון גם יהיה וניתן
 הפרטיות החברות מן כדרוש, צור גבה
 מישרד חדרי תמורת שכר־דירה הברון, של

להם! השכירה אד לישו שהוונוו!

30.4.75 :הזה״ ״העולם גילויי
המבקר מאשר עכשיו

 החברה, בניהול הברון של ממלא־מקומו
 לגנוב לצור ואיפשר מוחלט כאוויל שנהג

 יתר גם שגנב. הדולרים מיליוני עשרות את
ב מצטיירים אינם מועצודהמנהלים חברי
 שלפחות ברין, יעקב מילבד חיובי, אור

ה עם צור עושה מה ולברר לחקור ניסה
כספים.

 של מועצת־המנהלים יושב־ראש לגבי
 אומר יפת, ארנסט לישראל, לאומי בנק

 כמחאה החברה מן התפטר שהוא המבקר
 שלח אולם צור, מיכאל של הניהול דרך על

 הקהה ובכך יקותיאלי, ברוך את במקומו
 אגב, מעיר, המבקר ההתפטרות. מעשה את
 בכך כחוק שלא נהג רוזנבוים טיבור כי

 בעל שהוא לישראל לחברה גילה שלא
 ונתנה הפקדות שקיבלה ואדוצית, חברה

 לצרכי לישראל לחברה רבות הלוואות
ה־ אולם המפורסמת. הסיבובית העיסקה

די ₪ ר ?ן ב וו1מ

מימצאים מעלים
1 י י■ 1 י■ י י

שואד ער..החנוה וי
ד עורך־הריו ל רגו ל הגי* שפאר, א

ה, המבקר ק יי׳ר מיינ ח צ  נבגצאל, י
מס על בדיקתו מימעאי את ו מעורגו

ל מועעת״המנהלים חברי קל אחריותם • 
ה ליקראל״ ״החברח תי סקו עי ת ל פ קו ת  ב
ל א כ ת קיבל שפאר צור. מי  הבדיקה א

 תוך — קהתברך אחרי ממבקר-המדיצה,
ת בדיקת בדי סקי  לא בי — הגניבה עי

 ל- אחראי לבדו עור מיכאל חיה תמיד
עיקקות•

 מים• את לפרסם מסרב מבקר-המדינח
ת קפאר, קל צאיו  קעבר חרב הזמן למרו
תס. מאז ק  בי היה קניתן חחקבר הנ

ח רוצח המבקר ת להבטי ל בחירתו א
 כמה לפני קנעקה דבר מהדק, תפקידו

 מן קתמנע סיבה אין עתה קבועות.
ת המבקר ם,. פירסום א מצאי  כדי המי

 ל- ״החברה ממנהלי מי יידע שהציבור
מי הגדולות, לגניבות אחראי יקראל״  ו

חל לקמש ראוי אינו בה. מנ

10.1.77 :הזה״ ״העולם גילויי
לפרסם המבקר החליט שבוע לאחר

 שגם העובדה לגבי דבר אומר אינו מבקר
ב עניין בעל היותו על הודיע לא יפת

מיל שמונה שהילוותה לוכסאינבסט, חברת
 לצורך רוזנבוים של לתאגיד דולר יון

לישראל. החברה מימון
ה על־ידי מתוארת הסיבובית העיסקה

 ההשקעה מימון עיקרה רפה. בשפה מבקר
 לישראל בחברה הדולרים מיליון 30 בת

 כי מסתבר הגרמנית. ריגר קבוצת על־ידי
 חב- :ישראלים בנופים היה הכספים מקור

 לישראל לאומי בנק של לוכסאינבסט רה
 קיבלה היא דולר. מיליון שמונה הילוותה

הספ מחברת 1972 בשנת הכסף' את
 החברה בבעלות שהיתר, צי״נז, נות

 לקבוצת השייכת אוסלוט חברת לישראל.
 דולר מיליון 20.5 הילוותה הפועלים, בנק

 הקבוצה באמצעות לישראל, החברה למימון
אום־ הילוותה עת ,1972 בשנת הגרמנית.

 מאוצר הפועלים בנק קיבל הכסף, את לוט
 בלי דולר מיליון 20 של אשראי המדינה

 (דין למבקר־המדינה לכך הצורך את לנמק
).80 עמוד ,25 מספר שנתי וחשבון

 מיליון 28 שד סכום כי מסתכר
ליש כ״חכרה ההשקעות מן דולר
 וככך עצמה, מישראל באו ראל״

לישר החכרה ״חוק על עבירה יש
מ תבוא ההשקעה כי המחיים אל״,

עצמה. מישראל ודא זרים, מקורות
ישרא מוסדות של הונאה גם יש בכך

 ממשלת את שהונו ביחד, וגרמניים ליים
 ההונאה על-ידי ואיפשרו המערבית גרמניה

להשק בגרמניה, מס־הכנסה הטבות קבלת
בישראל. הסיבוביות עות

 טוגות
הנאה

*  כותב הברון של השוחד הצעת ל *
2  המייוחד בדין־וחשבון מבקר־המדינה, 1

 פרו־ חברת של מכתב צור בידי כי שלו,
 בשווייץ, רוטשילד לברון השייכת נזוטקס,
 אלף 25 בסך דמי-ייעוץ ממנה קיבל שלפיה

ב החל שנים, חמש במשך לשנה, דולר
 בקשר ייעוץ נתן כי טען .,צור1973 אפריל

באירופה. להשקעה
 יושב־ בין זה חוזה על כי סבור המבקר

 צריך היה למנכ״ל המנהלים מועצת ראש
 כי הסביר הברון למועצת־המנהלים. לדווח

 לתוקף נכנם לא שההסכם כיוון דיווח, לא
לפיו. תשלום כל נעשה ולא

 לברון ייעץ צור כי היא האמת
הגרמ הקבוצה עם כהתקשרותו

 מרכז בונות הקבוצות ושתי נית,
 שצור הסיבה כמונטה־קרלו. גדול

 דו המגיע התשלום את קיבל לא
 עוזי דרואה־הדדטכון שפנה היא

 חוות-דעתו את וביקש שטייגכרג,
 לשלם כלי התשלום את לקבל איך
ארץ. בשום מס-הכנסה עליו

פר וכאשר השתהתה, חוות־הד^ת הכנת
 הברון העניין. נשכח רוזנבוים סערת צה

 מישפטו, אחרי צור, דרש כאשר כי טוען
 חעיסקה כי נענה לו, המגיע השכר את

 ולכן בפרומוטקס, קשורה לא במונטה־קרלו
 ניצל הברון החוזה. לפי לו מגיע הכסף אין
 במונטה־קרלו העיסקה כי העובדה את

שלו. אחרת חברה על-ידי נעשתה
 החברה מן לקבל שכח לא הברון אבל

רצי טובות־הנאה לצור, תודות ?ישראל,
משום־מה. מדווח, המבקר אין שעליהן ניות,

 לפי לישראל, בחברה מניות קנה הברון
 הרכישה על חתם הוא .1972 משנת התשקיף

 התשקיף, לפי עליו, והיד, 1972 בספטמבר
 בשלושה היתר ואת במזומן, 25;־/״ לשלם

חודשים. תשעה תוך שווים, תשלומים
 ,107■־ רק במזומן הברון שילם בפועל

 .1974 שנת באמצע רק שילם היתר ואת
 לא 1974 שנת אמצע עד כי העובדה על
 כפי דולר מיליון בארבעה מניות לברון היו

)32 בעמוד (המשך


