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ההון הו־בגוו־ת שג
הועד •וגחק מודעי
ן -מישרדי חברת רבלון בתי־אביב
מתנהלים העסקים כרגיל .העובדה כי
במחצית הישנה האחרונה באד ארצה לבי־
קורים !תכופים כל המי־ומי של רבלון־
אינטרנשונאל לא עוררה תשומת־לב

מיוחדת .אחרי הכל ,ישראל היא מוקד-
ביקורים מאז ומעולם לדאשי־חברות ,הב
אים לכאן על חשבון החברה.
אולם כמה מן הביקורים הללו משכו
בכל זאת תשדמת־לב של חדי־עין בצמרת

החברה בישראל .הם שמו לב ,למשל,
לכך שבביקוריהם שיל נשיאה החדש של
רבלון־אינטרנשונאל ,דייוויד רוא־בידו,
או של סגנו ,מישל ברתה־בונדה ,לא נפג
שו הללו עם איש מראשי החברה בישראל
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מילבד שלושה :הנשיא הקודם -של רבלון
ישראל ,השר לאנרגיה ותשתית כיום,
יצחק מודעי! רואז־דהחשבון ישל החברה,
עמוס פרושן ,ועורך־דינה רחמני וולפמון
ממישרד צליוק בחיפה.

הם שמו דב גם לכך שבתום ה
פגישות לא :שאר אף נייר אחד
על השולחן .כאשר רצה מי מן
הזרים להכין העתקים למיסמכים,
טרח לעשות את הצילומים כעצ
מו ,ולא מסרם לאיש מילכדו.
חדי־אוזן שמעז גם מישפטים מפיו של
רוא־בידו ,כמו :״הפרשה יכולה ליפגוע ב־
מישרד הראשי של החברה בניו־״ורק ,אם
יחיד .סירחון,״ או כי ״העסק כולו מסריח
מאי־חוקיות.״ הם שמעו גם את ח־א־בידו
אזמר למנהל הכללי של רבלון ישראל,
יוסף שטיינר ,שהתמנה לתפקידו לפני
חודשים מספר  :״אתה אל תתערב ! זה
עניינה של החברה בחו״ל ,ואתה עשה את
עבודתך \״
בקצרה ,הפרשה כולה הוצאה לחלוטין
מידיעתה או מ טי פולה ישיל רבלון־ישראל,
וכולה היתה בידי הצמרת של ובלון־
אינטרנשונאל ויצחק מודעי .גם כשהגיע
ארצה לפני חודש לערך דיואדדחישבון מייד
חד של הטיישרד הראשי בניד־מרק וערך
כאן עשרת ימי בדיקות ,הן לא נודעו
לצמרת החברה הישראלית.
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*ץ חילה היתה סברה כי התגלתה
 4 1מעילה בחברה .אולם זזיש־קל התב
רר כי לדבר אין בסיס .רבלון נוהלה מזה
 15שיה על-ידי יצחק מודעי ,שהקפיד על
גידול שנתי בהיקף הפעילות בשיעור של
 250^,עד ס/ס ,30למרות שעובדים בכירים
סבורים כי החברה יכולה להכפיל את
מכירותיה צל שנה .מודעי הירבה ביחסיי־
ציבור ,תוך פירסיום מירבי של היותו
סגן־אלוף במילואים ,ורץ לראשות עיריית
הרצליה נגד ראש העיריד .יוסף ■נבו.

