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■ש■!!!! בטיסות

 ביוון מקסימה חופשה
באירופה. ביותר הנמוכים במחירים

 נפלאים. *חופים
 מעניינים. היסטוריים *אתרים

 מלהיב. ׳ם־תיכוני *הווי
 ומרגיע. מרהיב *נוף
 סבירים במחירים מעולים מלון *בתי
 קזינו). סוערים(גם לילה *ח״

במיוחד. וזולות טובות *קניות

 סוכן אל פנה
שלך הנסיעות

£ 1> • * <4 # 0 ׳

לכפר באים אמנים
 בתערוכה מכחולם, מפרי ומציגים
 בית במושב שהר, בגלרית שתתקיים

 כביש על לנתניה, צפונית ק״מ 7(חרות
 .6.5.78 — 3.6.78 בתאריכים חיפה)
 שבת) יום(כולל מדי פתוחה הגלריה

.1000 — 1900 השעות בין
ממוספרים. והדפסים מקוריות יצירות

053־96909 טל:

במדינה
המשק

ל ה מנ ה ה שהזנ
 ישראל בבנק בכירים פקידים

 מידע בניצול מואשמים
 עיסקות לביצוע ממשלתי

גגיירות־ערד רטיות3
 באולם־ חיוור עמד )36( גרוסמן יצחק

 בין בלט הוא ביודהמישפט. של המעצרים
 כביכול בחיותו העצירים, לספסל שכניו שאר

יוצא־דופן.
ב היה שגרוסמן לזכור אם פלא, ואין
 בנק־ של הבכירים ממנהליו אחד עת אותה

 הונאות לחקירת המחלקה נציג ישראל.
הח המישטרה של הארצי שבמטה (מנ״ה)

 שביצע מירמה בעבירות גרוסמן את שיד
יש בבנק הבכיר תפקידו ניצול כדי תוך

 שיחרר השופט כשנה. לפני היה הדבר ראל.
מ הושעה הוא אך בערבות, גרוסמן את

 ב־ לדין הועמד הוא השבוע בבנק. עבודתו
 י עם יחד בתל־אביב, השלום בית־מישפט

כר אליעזר לעבירה, כשותפו שמואשם מי
).35( מל

 גרוסמו יצחק הפוחד. היה המנפיק
 מיל- מינהל מנהל כסגן 1971 בשנת מונה

 מינהל אביב. בתל בבנק־ישראל המדינה וות
 על האחראי הגוף הוא המדינה מילוות

 ■* היה זה ובתפקיד ישראל, בנק של העסקות
 בשוק הבנק של לפעולותיו אחראי גרוסמן

מ אחד היה כרמל אליעזר ניירות־הערך.
 כמנהל ושימש העסקות, בסינהל עוזריו
 ל- כפוף כשהוא והקניות המכירות יחידת

במישרין. גרוסמן
 הפיס- והסוכן הבנקאי הוא ישראל בנק
 שכזה ובתור הממשלה, של היחידי קאלי
ה של איגרות־חוב להנפיק מוסמך הוא

האוצר. פקידי עם בתיאום ולמוכרן מדינה
 בהנפקת ישראל בנק החל 1974 באפריל

 ,5000 מסידרה 60/0 פיתוח מילווה איגרות
השתל לקרנות אך־ורק למכירה שיועדו

 על- וקופוודגמל. חיסכון תוכניות מות,
 1 לציבור האיגרות מכירת את למנוע מנת

:אמצעים שלושה ישראל בנק נקט הרחב,
ולא בלבד, על-שם הונפקו האיגרות •

1* בבורסה. למכירה הוצאו
בתיאום חושבה שהונפקה הכמות •

 1 בכל שמסרו ההשתלמות, קרנות מנהלי עם
לרכוש. מתכוונות הן כמות איזה חודש
פורסם. לא ההנפקה דבר •

 אלה בימים שהוגש כתב־האישום, על־פי
 ידעו בתל־אביב, לבית־מישפט־השלום

הש ואף ההנפקה, דבר על וכרמל גרוסמן
 ► איגדות־החוב ובביצועה. בקביעתה תתפו

 {' ש- המחירים למדד צמודות היו שהונפקו
עת. באותה פורסם

 ישראל בבנק הוחלט ד4 בנובמבר 17ב־
 ! איג־ מאותן נוחה, סידרה של הוצאתה על

 והיו כך, על ידעו הנאשמים שני רות־חוב.
 ימים ארבעה הנפקה את לבצע אמורים

בחודש. 21ב־ לאחר־מכן,
 החליטה ההנפקה על ההחלטה למחרת
 ועקב הלירה, בערך פיחות על הממשלה

 צפוי הסידרה אותה שירכוש מי כל היה כך
ניכר. .לרוות

 סגן רודה, אמנון עורך־הדין התובע,
מא תל־אביב, מחוז לפרקליט ראשון בכיר
 בנק אל שפנו וכרמל גרוסמן את שים

וביק ניירות־ערך סניף המאוחד המיזרחי
 1 איגרות- לרכוש מנהליו, עם בתיאום שו,
 9 200,000 של נקוב בערך זו, מסידרה חוב

 הרכישה, את עבורם ביצע הבנק לירות.
 הראון הקרויה פיננסית חברה באמצעות

 זהותם, את לטשטש על־מנת לביא. .את
 בני-ימישפחותיהם שם על האיגרות נרכשו

 האישום כתב על-פי הנאשמים. שני של
 50,000 של נקוב בערך איגרות כרמל קנה

 ואילו אשתו,־ שם על רשומות כשהן לירות
 של נקוב בערך איגרוודחוב קנה גרוסמן
 אביו, שם על שנרשמו לירות, 150,000
ואחיינו. אחותו אשתו,

 על־פי גרוסמן, קנה בלבד אשתו שם על
̂  .86,000 של נקוב בערך איגרות האישום,

 היה לא שלה שבחשבון־הבנק היות אך
 י המיזרחי מבנק קיבל הוא הנדרש, הסכום
 י ה־ למימון לירות 50,000 בגובה אשראי
 חודש כעבור נפרע זה אשראי קנייה.
 לכתב־האישום, שותפו עם יחד מכר, כאשר

לירות. 46,000 של ברווח האיגרות את
 1 ישר־ בנק הוראות את גרוסמן הפר בכך

ניי ולהחזיק לרכוש אסור שעל־פיהן אל,
באשראי. ערך רות

כתב־האישום להעיד. תבוא הצמרת
)60 בעמוד (המשך

?175 הזה העודח53




