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 ב־ הבנק, טוען עתה. לבנק. צ׳קים־מזומן

 צ׳קים, לו לשלוח חדל מרידוד כי מיישפט,
דולר. 803,647 חייב נשאר ושהוא

 החלו בשווייץ הבנק של עורכי־הדין
 לא שאם מיכתבי־אזהרה, למרידור שולחים

 תביעות נגדו יגישו הם חובו את ישלם
 השיב לא עיורכי־הדין לטענת מישפטיות.

שלהם. מיכתבי־האזהרה על כלל מרידוד
 — לדין מרידוד את לתבוע החליט הבנק
 עורך־הדין סשווייץ. לא בישראל, ודווקא

 מיכיתב־ הוא אף שלח הבנק של הישראלי
 לא שאם איים במיכתבו למרידור. אזהרה
 השווייצי, לבנק חובו את מרידוד ישלם
 בישראל. דווקא — תביעה נגדו תוגש

 גם היה מחיפה, כהן־חי משה לעורך־הדין,
 אם :בישראל ■תוגש שהתביעה ■לכך הסבר
 נכסים על יד להניח יוכל הוא יזכה- הבנק

 בשווייץ החוב. את לממש כדי מרידוד של
 שמו, על נכסים כל כיום למרידור אין

 להובלת הינוית החברה של המניות מלבד
 ושאינן בבנק, בערבויות הנמצאות פרי

הבנק. לדעת היום הרבה שוות
 אפשר שעליהם נכסים למרידור יש בארץ

 ברחוב גדולות דירות שתי לו יש יד. לשים
 והמנהל הבעלים הוא בתל־אביב, בארי

 אט־ חברת־הדייג ישל גבוהה) (במשכורת
 בחברה רבות מניות לו ויש בחיפה, לנסיק

ימי. דלק להובלת הישראלית
ת ״הפרת דיו  הסו

הבנקאית״
 את עורר בארץ התביעה הגשת צם

ע  השווייצי עורו־הדין לפעולה. מרידוד ׳
 הבנק הנהלת עם ענפה התכתבות ניהל שלו

 פנה לוטקין, מקם ד״ר הפרקליט, בז׳נווה.
 ב־ תוגש התביעה כי ממנו וביקש לבנק

 לוט־ כתב השאר בין בישראל. לא שווייץ,
 ״אסור :21.9.1976ב־ הבנק להנהלת קין

 זוהי כי בישראל. התביעה את להגיש לכם
 ב־ הנהוגה הבנקים של הסודיות הפרת

 שלי הלקוח את לסבך עלולה ׳והיא שווייץ,
 השיב זו לטענה הישראלי.״ החוק עם

אירו של רבה במידה לעודך־הדין, מבנק
הישראלי.״ בצדק מאמין ׳שלנו ״הבנק : ניה

 בתיק מצויה הזו הענפה ההתכתבות כל
 מתנהל שם בחיפה, ביית־המיישפט־המחוזי

 יעקב לבין הבנק בין המי׳שפט אלה בימים
מרידוד.
 את מלהגיש להימנע הבנק סירב כאשר
 לוטקין עורך־הדין שלח בישראל, התביעה

 למפקח־על־ הבנק נגד מיכתב־תלונה
ב מילר. ברנרד הד״ר בישווייץ, הבנקים
נגד תביעה הגשת כי לוטקין כתב תלונתו

מה ישראלי, בבית־מישפט מרידור, מרשו,
 השווייצית. הבנקאית בסודיות פגיעה ווה
 — ההבדל מהו בתלונתו, הסביר, ילא הוא

 מישפט הגשת בין — הסודיות מבחינת
שווייצי. או ישראלי בביית־מישפט

 קבלת את המאשר מנומס, מיכתב מלבד
 כל מילר ברנרד לו השיב לא מיכתבו,
עניינית. תשובה

 או חברה
פרטי? אזרח

ה ^ ת מ ע ג  7 הישראלי לחוק הפרשה נו
 יעקוב נתבע הבנק, טענת על-פי יי-

 פתח שהוא משום אישי, באופן מרידוד
 עם שיעשה ויהעיסקה בבנק, אישי חשבון
 פועל מרידור היה אילו אישית. היתר, הבנק

 פאן־מריטיים, חברת של בשמה זה במיקרה
 מרי־ את ולא החברה את ׳תובע הבנק היה
 הדבר ׳נוגע הרי נכונה, זיו טענה אם דור.

קיי שהיו ביותר היחמורים החוקים לאחד
 החוק :הכלכלי המהפך לפני במדינה מים

 ללא בחוץ־לארץ זר ׳מטבע להחזיק האוסר
 מיש־ של מאגף־מטבע־החוץ מיוחד אישור

רד־האוצר.*
 לבית- מרידוד שהגיש בתצהיר-ב׳שבועה

 עורך־הדין באמצעות בחיפה, המישפט
 באוקטובר 26ב־ גולדנברג׳ אמנון שלו
ה פתיחת תולדות את סיפר הוא ,1976

 מנהלי עם ״ישבתי של בסיגנון בבנק חשבון
חו החשבון.״ את פתחתי אחר־כך הבנק,
 נוסף; ׳תצהיר הגיש אחר־כך אחדים דשים
 4ב־ ׳והצהיר, לדבריו, טעותו, את תיקן ישיבו

 הקודמת ״ביד,צד,רד,־בשבועה : 1977 ביינואר
 הבנק, לבין ביני המתוארת בעיסקה לי,

 ייחסתי לא נזויטיים. פאן ישל שליח הייתי
 אולם הצדדים, של הזהות לשאלת חשיבות

 ברצוני פרקליטי, על־ידי לי שהוסבר אחרי
 שציינתי פעם שבכל ולקבוע זאת לתקן
 פאן של כשליח אלי היתד, הכוונה ,אני/

מריטיים.״
 במישפט, עומדים, הבנק של עיורכי־הדין

 אישי חשבון הייה החשבון כי גירסתם על
רא כמה לדיבריהם, להם יש !מרידוד. של
והחשובה הראשונה, הראיה :לכך יות

 במיסמכים להוכיח ביקשו שאותה ביותר.
 פתח שכאשר היא לבית־המישפט. ׳שהגישו
 חברת בשם שלהם, בבנק ׳חשבונות מרידוד

 החבירה, בשם זאת עשה הוא מריטיים, פאן
תמיד ציין אלה חשבונות על חתם וכאשר

 מורא־ ניתן לא המהפך, אחרי גם ♦
 לפני זו עבירה שעבר למי חוקי טוריוס
המהפך.

בגין? של יורשו
 הצליחו. שבה המהירות

להיות בגין על־ידי מייועד

הדהי שהצלחתו הבינלאומי האשף מרידור, יעקוב
 באותה נפגעו ושעמקיו — העולם את בשעתו מה

 מרידור שיעקוב השמועה רווחת השילטון בצמרת
לכנסת. בחירתו את מחייב הדבר אחריו. ראש־הממשלה
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החשבון מיספו
קומרס לה פור בבנק ישראל״ מרידור, יעקוב ״מר שפתח החשבון

 קומרס לד, פול לבנק מכן לאחר שונה (ששמו ישראל סורים
 של המקורי המיספר :מימין למעלה בדנווה. קונטיננטל),

מרידור. של תאריך־הלידה את התואס במיספר שהוחלף החשבון,

 ואילו מריטיים, פאן בשם ,יאד חתימתו כי
 שנייד, טענה כן. עשה לא הוא זד, במיקריד,

ה בחברה ניתקל לא מעולם שהבנק היא
 נמנה ואם ממוספר, סודי חשבון פותחת
 חרא- הפעם זוהי הרי מרידור, של טענתו
 שחברה השווייצית הבנקאות בתולדות ישונה

זה. מסוג חשבון פותחת רשומה
תג הישראלי לבית־המישפט גילה הבנק

 אכן• כי להוכיח כדי נוספת, ׳מפתיעה לית
 מרידוד. של איישי חשבון הוא החשבון

 עצמו הוא לוטקין, מקס שלו, עורך־הדין
 פאן' חיברת של זנות־ד,חתימה מבעלי אחד

 מריטיים פאן של הרשומה הכתובת מריטייס.
 היא ,24 מיספר בטהובן ברחוב בציריך,
ל במיכתבייו ליוטקין• של מישירדו כתובת

 תחילת אחרי מרידוד, של פעורך־הדין בנק
 הוא כי ילוטקין ציין לא מעולם הפרשיה,

 של זכות־חתימה כבעל או כעורך־יהידין פונה
 של האישי כעורך־הדין אלא מריטייס, פאן

 זכרת־ בעל כלוטקין, ומי מרידוד. יעקוב
 חשבו־ אילו יודע׳ מריטייס בפאן הסתימה

1 לא ואילו החברה ■של הם נות־יבנקים

ם תקדי  של ה
רגין יצחק

ישראל, של הקודם הממשלה אש־ ^
 ואשתו להתפטר, נאלץ רבין, יצחק 1

 חשבון אחזקת בעוון לדין, הועמדה לאד,
 כמה שיל בסדר־גיודל בחיוץ־ילארץ זר מטבע
 בכמה מדובר כאן ואילו — דולרים אלפי

י נ ו י ל י דולרים. מ
 בעבירות עניין כל אין השווייצי ׳לבנק

 העניין כלשהו. יישראלי אזרח של החוק על
 שהם הכסף, את לקבל הוא שלהם הבילבדי
 החוק אולם להם. חייב שמרידור טוענים

 הבנק. ׳אנשי את מבחיל בכל־זאת הישראלי
 בעיקפות בכסף, יזכו שאם חוששים הם
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