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לביב יגאל מאת

 יבלה כיצד יחד, גם ו״אשל״ ״שימשוך״
התחיי יזמן על חוזה וינמן עם לחתום

ן בזו בות
מנר כרובי

עיסקת של השערורייה
זינמן דני עם הסנה״11

 צעיר סובן־ביטוח היה וינמן דניאל
 של צד מאיזה היטב שידע בגיגעתיים,

החמאה. מרוחה הלחם
 חברי־הבנסת לקבוצת הצטרף הוא
 הפך אמוראי, ועדי חריש מיכה

 במקום, שלהם איש״הביצוע־והמימון
 קובה להדחת במילחמתם להם טייע

גיבעתיים. עיריית ראש קרייזמן,
 קרייזמן אנשי גילו המילחמה במהלד

 מישרד־השיבון, את רימו ואשתו וינמן בי
 למרות צעירים, זוגות בתנאי דירה קיבלו

 חקרה המישטרה בתנאים. עמדו שלא
החו את והגישה אליה, שהגיעה תלונה

 כתב״ להגיש שהורתה לפרקליטות, מר
ל המישפטי ליועץ פנה וינמן אישום.

ההליכים. עיכוב על שהורה ממשלה,
הזו־ ומדירת וינמן, התקדם בינתיים

לסוכ הגדולות הפרמיות שלמרות חיים,
 יודע וינמן אולם רווח. הראו עוד נים
טור אינם העובדים״ ״חברת ראשי כי

ה ואיש״הקיבוץ מאזנים, לקרוא חים
 מועצת־המנה- כיושב־ראש שמונה תמים, ׳

 בהודעת יסתפק לאנד, אדם שלו, לים
ורמיה. שקר שכולה לעיתונות, וינמן

הסברת״ההפס־ מערכת של בעיצומה
(לי כהן מאיר חבר-הבנסת גילה דים

 מוזר הסכם על חתמה ״הסנה״ בי כוד),
 ״הסנה״, של רדומה חברה״בת וינמן. עם

 לוינמן בחלקה נמכרה ״אשל״, בשם
 מיליון 4 של בסכום מהמניות) 40(״/״

 לסוכני- זה חלק מבר הוא ואילו לירות,
 מיליון 16 של בסכום שונים, ביטוח
 ״הסנה״ נתנה מדוע שאל בהן לירות.
 שהרי לירות, מיליון 12 במתנה לוינמן

 ישירות ״אשל״ מניות את למכור יבלה
אצלה. הרווח על ולשמור לסוכנים,
תמו בי כך, על בתגובה הסביר, וינמן

 התחייב מ״הסנה״ שרכש המניות רת
 בסכום ביטוחים ״אשל״ לחברת להביא

 חמש תוך פרמיות, לירות מיליון 40 של
 .60ס/ס עד תהיה העמלה באשר שנים,

ה תמורת העיקרי המחיר לדבריו, זהו,
מניות.

 הצליח לא כהן חבר״הבנסת גם אולם
ב המצויים ההסכמים, פרטי את לגלות

ה השערוריות אחת את והחושפים ידי,
 שע־ ההסתדרותי. בעולם־הביטוח גדולות
 עיס־ של לפרשה אולי מקבילה זו רוריה

 תריסר לפני חק״ל״ ״יכין הפרדסים קת
 תוך הרווחים עשיית של מהבחינה שנים,
הציבור. כספי ניצול
 וינמן דני כתב השנה בספטמבר 25ב-

עורך־הדיו של נייר-מיבתבים על מכתב

 נחתם המיכתב נכתב שבו יום באותו
 ״דני חברת לבין ״הסנה״ בין חוזה

ו לוינמן השייכת כלכליים״, מיפעלים
 40״/״ ״הסנה״ מוכרת בחוזה לאשתו.
 מיפע- ״דני לחברת ״אשל״ חברת ממניות

 10 שוות אלה מניות כלכליים״. לים
 כי קובע, בחוזה 14 סעיף לירות. מיליון
קבו מישרדי מתוך ינוהלו ״אשל״ עסקי

 ביותר, מוזר סעיף זה גם ״הסנה״. צת
מניו ובעלי ״הסנה״ חשבון על שנעשה

 תהיה ״אשל״ קובע,"״כי אחר סעיף תיה.
בבורסה. לציבור מניות להנפיק זכאית

 ״וינמן חברת בין נעשה מקביל חוזה
 בחברת השליטה בעל שהיא שירותים״,

 את רכשה אשר כלכליים״, מיפעלים ״דני
שו ביטוח סוכני לבין ״אשל״ מניות

 לסוכנים וינמן מוכר החוזה לפי נים.
 כלכליים״, מיפעלים ״דני ממניות 40״/"

 עם ונשאר לירות, מיליון 16 של בסכום
 ממניות 40סב-״/ השולטת בחברה 60/״ס

 השווי• ״הסנה״. היא ששותפתה ״אשל״,
 בהיותה טמון ״אשל״ מניות של היחידי
ל הסכימו הסוכנים ״הסנה״. של חברה
 שותפים להיות בדי הסכום את שלם

בחברת־ביטוח. ״הסנה״ עם
 דני את ״הסנה״*י<להעשיר רוצה למה
 ראשון בשלב שירוויח לבך ולגרום וינמן,

תנ ״אשל״ וכאשר — לירות מיליון 12
ו כמה פי ירוויח בבורסה, מניות פיק

ן כמה
 חלק שזה הוא, לבך ההסברים אחד

 איתן ״הסנה״, מנב״ל של מהמחוייבות
 מיכה חברי־הכנסת בלפי אבניאין,

 הוא לווינמן סיוע אמוראי. ועדי חריש
 שמועה אמוראי.—חריש לקבוצת סיוע

 לתרום התחייב וינמן בי טוענת, עקשנית
ה קבוצת למימון מרווחיו ניכר חלק

 שאפוטרופ- רמת״גן, הפועל של כדורסל
 זו לקבוצה אמוראי.—חריש הם סיה

ה שחקני-הרבש ביגלל רבות, הוצאות
 מגייסים חברי-הבנסת ושני אמריקאיים,

בקבו מקורות מקום. מכל תרומות לה
 אלה בימים שקיבלו כך, על הצביעו צה

 מעיריית לירות אלף 100 של תרומה
 של הוראה פי על שניתנה גיבעתיים,

משה וסגנו, יריה יצחק ראש־העירייה,
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וינמן מנהל
הגיבור שימשון

 חמש לפני במירמה שקיבל הצעירים, גות
 ב- 16 הדרום ברחוב לגור עבר שנים,
 למנב״ל הפך קטן מסובן־ביטוח סביון.
 של חברה״בת ״שימשו!״, הביטוח חברת

״הסנה״. קבוצת
 עו־ את וינמן הדהים החדש בתפקידו

 מאז שנתיים, תוך באשר לם־הביטוח,
 הצליח לידו, החברה ניהול את קיבל

 ,1977 בשנת להפסדים. מרווחים להביאה
 וינמן, על״ידי ״שימשו!" נוהלה לא שבה

 מיליון 5.4 של רווח מאזנה הראה
 הראה וינמן, בניהול ,1978 בשנת לירות.
 יש לירות. מיליון 2.6 של הפסד מאזנה
ו אינפלציה, שנת זו בי בחשבון להביא

 רווחיו על לשמור רוצה וינמן היה אילו
להר עליו היה ,1977 של ברמה 1978ב־

 לפחות. לירות מיליון 10 של רווח אות
 הפסיד :היינו להפסד, הגיע זאת תחת

 הפסד ועוד הקודמת, הרווח יתרת את
 מיליון 12.5 הפסיד הבל בסך — נוסף

ריאליים. בערבים לירות
 ההפסדים את ולהצדיק לנסות בדי

 בי לעיתונות וינמן הודיע המדהימים,
 ,שימ-׳ של תנופת״יתר בגלל נגרמו אלה
חד ביטוח״חיים פוליסות במכירת שון״
עמ מקבלים שסוכני־הביטוח ביוון שות.

ב הפרמיה של 100ס/סמ- יותר של לה
 ההפסד הרי וינמן, טען הראשונה, שנה
ה המכירות על מצביע והוא טכני, הוא

ביטוחי-חיים. פרמיות של גדולות
 מנהל שכן מאד, דחוק זה הסבר גם
ל העמלות שממוצע בך על יקפיד נבון

 על יעלה לא סוגי־הביטוח בבל סוכנים
מביטוחים. השוטפות ההכנסות

 ״שימשו!" ומאזן לעשות, מה אולם
 את מגלה אינו פשוט וינמן כי מראה

 1978 בשנת בי מראה המאזן האמת.
 ביטוחי-חיים בסעיף ״שימשו!״ הרוויחה

 ביטוח בסעיף ואילו לירות, אלף 221
 2.5 הפסידה ורכוש) (אלמנטרי כללי

מביטו בא ההפסד :מבאן לירות. מיליון
מביטוחי־ ולא וברכב, ברכוש גרועים חים
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וינמן שד ההתחייבות מיכתב
וכישורי מרצי זמני, כל

 ב־ ״הסנה״. חברת אל בריר אברהם
 חברת כמנכ״ל לכהן התחייב מיבתב
 עד תמורה, בל ללא לביטוח, ״אשל״

מיל 40 להשגת התחייבויותיו שימולאו
כהונ בעת שנים. בחמש פרמיות ל״י יון
להק התחייב הוא ״אשל״ במנכ״ל תו

 וקשריו כישוריו מרצו, זמנו, בל את דיש
״אשל״. עסקי לקידום
 וינמן שהרי מוזרה, התחייבות זוהי

 ״שיט- חברת כמנכ״ל גדול בשכר מכהן .
ו מרצו זמנו, בל את יקדיש אם שון״.

 את ינהל מתי ״אשל״, לניהול כישוריו
 כיוון ז מהפסדים בבר הסובלת ״שימשון״
של מניות כבעלת מכהנת ש״הסנה״

 בחו״ל. השוהה הגיזבר, ובהעדר שכטר/
 מקבוצת תרומות כי טוענים המקורות

 בסכומים בעבר הגיעו ״הסנה־שימשון״
הקבוצה. של הידידים לאגודת נכבדים
ל מוכן אינו שאיש ידיעות הם אלה
 נאה המצב את הופכות הן אין אשרן.
 גרמה מדוע מסבירות אינן ועדיין יותר,

 מיליון 12 שירוויח לוינמן ״הסנה״
 את להסביר גם צריבה ״הסנה״ לירות.

 שלפיו וינמן, עם שחתמה החוזה פשר
 שאינה לחברה מרצו כל את יקדיש

חב היא ״הסנה״ הבל, אחרי ״שימשו!״.
 ועיסקי בבורסה, הרשומה ציבורית רה

המניות. בבעלי פוגעים וינמן

בלוסנגילס שסקי!ו
ו ממייסדי כרובי/ משה המיסעדן

 את מכר בישראל, ומי״ ״מי רשת מבעלי
 לני לשותפו באמריקה זו ברשת חלקו

 אילנה הפסלת של (בעלה לוונגראוב
 המניות, במחצית החזיק כרובי גור).
 בעלת היא הרשת דולר. אלף 450 וקיבל
 ומיסעדות־ מיסעדות״פלאפל של שורה

בקליפורניה. שונות בערים יוקרה
 ומי״ ״מי מיסעדת את הקים ברובי

 בלוס־אנג׳לס, שנים שש לפני הראשונה
 להקים לו שהציע לוונגראוב, את והכיר
 פרחה הרשת פלאפל. על המבוססת רשת

פת שנה לפני סניפים. לעשרות והגיעה
 העיר. במרכז מיסעדת־יוקרה הרשת חה

באמרי עסקיו את לחסל החליט ברובי
 לניהול חזר הוא אישיות. מסיבות קה

בישר ומי״ ״מי בשם הסטייקיות רשת
-רמת-ד.שדוו. ר דש רז מיסעדה ומקים אל,

ת הל עמי  ינ
סיגי פרוייקט

ל מועמד עמית מאיר חבר״הבנסת
 האמור בסיני, הפיתוח פרוייקט את נהל

ה ומצרי. ישראלי — משולב להיות
 ראש־הממשלה, על-ידי הוצע פרוייקט
 ביקש בגין מצרים. לנשיא בגין/ מנחם

 לרכז אייזנברג שאול מאיש-העסקים
ב עמית למאיר פנה וזה הפרוייקט, את

בראשו. שיעמוד הצעה
 מרכז הקמת על מבוסס הפרוייקט

חשמ אנרגיה שייצר בסיני, גדול אטומי
 אייזנברג המדבר. לפיתוח שתשמש לית,
 תחנות-בוח בהקמת בעבר קשור היה

 על״ נבחר ולכן בדרום־קוריאה, גרעיניות
 ביקר בבר הוא העניין. לקידום בגין ידי

ההצעה. של ראשונות לבדיקות במצריים

לאומי" סנק
□מחתרת

 סניפי ליד השביתה בימי שעבר מי
 לראות לעתים היה יבול לאומי" ״בנק

נוס אנשים בלוויית הסניף, מנהל את
 החשיבה בחסות לסניף מתגנבים פים,

 בחשיכה יורדים האחורית, לדלת מבעד
החוצה. בשקט וחוזרים לחדר־הבספות

 שהפקידו בספות, בעלי היו המתגנבים
 להם ונזקקו בכספת, דרכוניהם את

הצ השביתה בימי לחו״ל. נסיעה לצורך
 דרכונם את להוציא מאלה במה ליחו
 המרכזית להנהלה פניה :הבאה בדרך

ל פנו אלה שובתת. שאינה הבנק, של
 עשוי היה זה השובת. האיזור מנהל

 ולהסכים רבות, בקשות אחרי להתרצות
ש בתנאי לסייע, הסניף ממנהל לבקש

 יתבצע והבל מוחלטת, חשאיות תישמר
בסודיות.

 השק משוע
יחיד זזות רגבי

ה הצעת־חוק, הבינו שילטונות־המס
 דירות־יחיד של הסטאטוס את משנה

המיסוי. מבחינת
 7 מיספר בתיקון ביום, המצב לפי
 משלם דירת־יחיד בעל מס־שבח, לחוק

 דירת-יחיד המכירה. בעת מופחת מס
 חשוב (לא למגורים המשמשת דירה היא
 לפחות :היינו השנה, ימות רוב מי) של

ויום. חודשים ששה
 רק הפטור יינתן החדשה, ההצעה לפי

 מן 75״/״ למגורים שימשה הדירה אם
 בעליה. היה מובר״הדירה שבה התקופה

 דירות, בעלי לדרבן היא התיקון מטרת
ל שנה, חצי במשך ריקות העומדות
ב היצע-הדירות את ולהגביר השכירן,

שוק.
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