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בתל-אביב
 לשכת פתחנו לקוחותינו לנוחיות

 ברחוב בתל־אביב, חדשה שירות
 מול במפה, (ראה 25 גרוזנברג
החניון).

 או שלך השקופיות סרט את מסור
 9.00 שעה עד ,8 הסופר סרט את

 השלישי, ביום מוכן תקבלו בבוקר,
 בצהריים. 12.00 משעה החל

 או שקופיות, מקרן מצלמה, לך יש
 לייעוץ, אלינו פנה אגפא של מסרטה

 לתיקון. למסירה או
 משעה פתוחה שלנו השירות לשכת

 אחה״צ 3.00 שעה עד בבוקר 8.00
ברציפות.

 להעתקת לציוד מתמדת תצוגה
 מיקרו־ וציוד )0€ז\3£ע0 מסמכים,

ומיקרופיש. פילים
אליך. באים אנחנו

לך מעניק שהטבע מה את נצלי
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ם - ,נורמה ר ק

 צמח על המכוסס בילבול רח ד״ר של איכות מוצר
:הגורם הפפאיה

)1!ז\ת5!1נ1ש ס€ק11(£ח נראה בלתי קילוף
טבעי פנים ניקוי *
העור של (איזון) נורמליזציה *
ובפצעונים בקטמים הטיפול מחיש *
העור סוגי לבל מתאים *

 שלום. בכל״כו וכן מובחרות, ובפרמוריות בבתי־ו!מרקחת להשיג
.223777 — 229472 טל. ת״א, 152 הירקון רח׳ בע״מ, ״פירסל" מפיצים:
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)17 מעמוד (המשך

 למשל, כך, מקורות. מכמה נעשה הגיוס
 דולר ׳מיליון 2.5 לישראל החברה שילמה

 תשלום עבור הפטרוכימיים למיפעלים
 סכום מניות. רכישת חשבון על מיקדמה

 בבעלות שהיו אלה, ממיפעלים הועבר זה
בלונ הפועלים בנק אל לישראל, החברה

 הפקדותיה כנגד באוסלוט שהפקיד דון,
 9 -של אחר, סכום הגרמנית. לקבוצה

 לישראל החברה הפקידה דולר, מיליון
שהש בלונדון, הפועלים בבנק ישירות

 על אנסלוט לחברת כביטחון בו תמש
הגרמנית. לקבוצה ..הלוואותיה

 בג־ שגוייס הכסך מן ניכר חלל,
ל ״החברה מן כא כחו״ל יכול

סיבו כו שעשתה עצמה, ישראל״
 ■גרמניה חוקי עקיפת לצרכי כים

 הכסף מן ניכר חלק אולם וישראל.
 הקבוצה על-ידי כהלוואות שגויים

מיל 35 מתוך 20 לפחות הגרמנית,
מדי מאוצר ישירות באו דולר, יון
 שר־האוצר כידיעת ישראל, נת

להו ידו את שנתן ספיר, פינחס
 על מופקד היה שהוא המדינה נאת

כספיה.
 רימה ספיד

המדינה את
 25 מיספר מבקר־המדינה של דו״ח

 על 80 בעמוד מספר )1975 (לשנת 1 1'
 שקיבל הפועלים, בנק הוא גדול, בנק

 מיליון 20 עד אשראי המדינה ׳מאוצר
 (השנה 1984 ־שנת ועד 1971 משנת דולר
ה העיסקה להסתיים צרכיה היתד, שבה

 הבנק ■שם). מס־ההכנסה מבחינת גרמנית,
שקיבל. לאשראי הנימוקים את פירט לא

 לבואם המכרעת ההוכחה אולם
 ישראל מדינת מאוצר הכספים של

 כזה המתפרסם כמיבדק מופיעה
 מזכיר ששלה מיכרק זהו לראשונה.

 בהנא, כן־ציון לישראל״, ״החכרה
 ״צים״ באמצעות צור מיכאל אל

בפאריס.
 חתימת ערב ,11.12.70מה־ הוא המברק

 רוזג־ טיביור עם הראשונים הסיבוב הסכמי
 את עשוהו לפני לוודא, רצה צור בוים.

 יהיה כי רוזנבוים, עם הסיבובית העיסקה
 הסכומים ולשאר זד, לסיבוב כיסוי 'לו

 מדומות. בהלוואות לגייס יצטרך •שאותם
 ספיר, פינחס ל־שר־האוצר אם־כן, פנה הוא

ב שיעשה הסיבובים את שיממן ביקשו
עתיד.

 :הלשון כזו מדווח, המיכרק
 התקדמות עד ספיר לשר ,,דיווחתי
 מבקש השר הגרמנית. העיסקה

 מוקפאים המיליון ש-ס/ דך למסור
 עד כרפה לך שולח הוא עבורנו.

כהצל שתשלים ומאחל ההתחלה
 כה־ שלום, שכת העיסקה. את חה
ספיר.״ פ. לשר העתק נא.

לי מיליון 70 במיברק, הנקוב הסכום
 מיליון 20 אז, של השער לסי הוא, רות,

דולר.
 לא ספיר השר כי מוכיח המיברק

 אלא הסיבובית. העיסקה על ידע רק
 מיברק המדינה. מאוצר למימנה הבטיח נם
ל רישמית חקירה לפתיחת בו די זה

 שהיתר, ביותר הגדולה הקנוניה חשיפת
ישראל. במדינת אי־פעם

 חוק חקיקת עיקרה זו קנוניה
 למשקיעים המכות למתן ככנסת

ה מן כסיכול •מסא הכסף, זרים.
 מדינת •טל באוצר מקורו משקיעים,

המשקי אותו גייסו אילו ישראל.
 רגילות, כהלוואות באירופה, עים
 כסך ריבית יותר לשדם צריכים היו
כ ניתן זה בסף דולר. מיליון 2.1

 וכעיקר ולאחרים, לצור אישי שוחד
העבודה. מיפלנת למימון

י לישראל, החברה עיסקת תמצית זוהי
 פיקציה, הוא ההון' גיוס שכל עולה מכאן
 לישראל, החברה חוק את לבטל שיש

 ממנה ניגבו שלא הכספים את ולגבות
 את להחזיר יש במיסוי. ההקלות בגלל

 ממיפלגת ולגבות המדינה, לאוצר הכספים
 תודות שקיבלה דולר ,מיליון 2כ־ העבודה

לישראל. החברה לעיסקות
 היו הבםך ויעד הללו העסקות כד

ל ,,החכרה לראשי יפה ידועים
ק מו- יושם־ראש וכיניהם ישראל״,

 אד• הכרון שדה, עצת-המנהדים
 שנית לחקור יש דה-רוטשידד. מונד
ולמ הכרון, את צור, מיכאל את
ההוכ את החכרה כמיסמכי צוא
לעיל. לאמור הנוספות חות

!■ לביב יגאל
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