
רכם כיטוחן
בנזישוד־הביסזזון קשרים

 הישראליות הביטוח חברות אשי־ ף*
 המפקח עם שבועות כמה לפני ישבו 1

 צוקר־ בן־עמי דד״ר באוצר, הביטוח על
 חברה של פעילותה הדיון: נושא מן.

 ידי על שהוקמה עינבל, בשם חדשה
 האוצר במישרדי והשוכנת ממשלת־ישראל,

בביטוח. ושעיסוקה בירושלים
 העבר, ניסיון על הצביעו החברות ראשי

 חברה האוצר הקים שנים כעשר לפני שכן
 בביטוח, שעסקה יובל, בשם ממשלתית,

ו הפסדים, צבירת :החברה של סופה
 שהרוויחו היחידים כלל• לחברת מכירתה

ל שדחפו הפרטיים, היזמים היו ממנה
בשמה, פעלה ואשר הקמתה,
 אוהדי ובעיקר חברות־הביטוח, ראשי
 מתיישבת כיצד שאלו שביניהם, הליכוד
ה ממשלתית, חברת־ביטוח של הקמתה
 מדיניות עם הקיימות, בחברות מתחרה
 במשק, הממשלה מעורבות להקטנת האוצר

ממשלתיות. חברות ולמכירת

 שיחה
מלוגדון

טל שיחה הגיעה הישיבה מחלד ך
■  אחד היה המטלפן צוקרמן. לד״ר פונית י

 חבר שהוא בלונדון, הגדולים הברוקרים
 הגדולים הביטוח סוכני (אירגון בלוידס
 את שאל הוא בלונדון). שמרכזו בעולם,

 הצעות לו ידועות אם צוקרמן הד״ר
 שהוצעו נכסי־ממשלה, לביטוח ישראליות

 :אחת הצעה הלונדוני. הביטוח לשוק
 מישרד־התעשיה־ מישלוחי כל ביטוח

 דולר. מיליארד 2.5 של בהיקף והמיסחר,
בנמלי- ציוד לביטוח הצעה :השניה

דולר. מיליארד 2 של בהיקף ישראל,
ממשלתית חברה על־ידי הובאו ההצעות

ל נ נ ו ח ג ו ט בי ה
שחן עיסקות־ביטוח מבצעת חדשה ממשלתית חבותיביטוח

 באיש הסת״עות תור ונדנוית, ביטחונית מבחינה מסוכנות
במדינה ביותו הגדולה פשיטת־הוגל ה חית שלחבותו

 חברת־ברוקרים עם שהתקשרה עינבל, בשם
לונדס־לנזברט. בשם בלונדון גדולה
 בעצמו הביטוח על המפקח שוכנע כך

 בחו״ל מגישה הממשלתית עינבל חברת כי
ידי ובלא בהיקפי-ענק, לביטוחים הצעות

 ידוע שמן תמיד שלא לחברות־ביטוח עתו,
לקהילת־הביטוח.

 פשיטת־רגל
אדירה

 התברר עינבל, הצעות נבדקו אשר ^
 לונדס־ חברת לפני הוצגו הן כי
 על-ידי סכומי־הביטוח. הגדלת תוך למברט

 שהיו, התביעות אחוזי את מקטינים כך
ה כי חברוודביטוח לשכנע יכולים וכך

קטנה. פרמיה לבקש וניתן קטן, סיכון
הצ ישיבה, אותה מאז שחלפה בתקופה

 הצעות־ שתי למכור עינבל חברת ליחה
 ל־ שוב האחת, בחו״ל. גדולות ביטוח

 קרקעי רכוש לביטוח היא לונדס־למברט,
 מיליון 100 של בהיקף אל-על חברת של

 דירות 3000 ביטוח — והשנייה דולר,
 ופיתוח, שיכון הממשלתית החברה של

ל שנמסרה -דולר, מיליון 60 של בהיקף
 עיס־ במסירת בלונדון. מוסת פ.ם. סוכנות

 ישירות מעורב היה הללו קוודהביטוח
רכס. יצחק בשם ישראלי איש־ביטוח

ב והעסקים הביטוח בעולם ידוע רכס
 פשיטת־ את ביצעה שחברתו כמי ישראל

 המדינה. של בהיסטוריה הגדולה הרגל
 בשם חברה של והמנהל הבעל היה הוא

 כיום ושנמצאת שהסתבכה ישרא־אראם,
 זו היתה בית־המישפט. בפקודת בפירוק

ערבים. אצל בעיקר שפעלה חברת־ביטוח,
 יצחק עורך־הדין המפרק, החל כאשר

 רשום היה החברה, את בודק מודיץ,
 נגדה התלויות תביעות של סעיף במאזנה

 של חודשים כמה לירות. מיליון 30 בסך
 של לגמר המפרקים את הביאו בדיקה

התבי והיקף התלויות, מהתביעות 1570
 לירות. מיליון 200 הוא להיום הריאלי עות
 בוודאות ההיקף יגיע הבדיקה סוף עד

היום. במחירי לירות, מיליארד לחצי
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״אלכסנדר־אדבסנדר״ של מודעה
? ביטחוני סוד היא אל־על האם

 קשרים
ושותפויות

 שפעל ותיק, איש־ביטוח הוא בס ^
שבבעלו סוכנות־ביטוח בשם לפני-כן 1

 ובמיפלגת ברפ״י פעיל היה הוא תו.
 גם קשור והוא הורביץ, ייגאל של לע״ם

 שותפויות הקים בשעתו ד״ש. אנשי עם
 כיום שהוא גרנית, ישראל עם עיסקיות

 אז ושהיה בהסתדרות, ד״ש סיעת ראש
 קשרים ובעל כור, בקונצרן בכיר מנהל

משוחרר. כקצין־צבא במישרד־הביטחון,
 חוזים לקבל לרכס סייעו אלה שותפויות

 כאשר עליהם. השפיע שגרנית גופים מידי
 אולם השותפויות. נפרדו הפרשה, התפוצצה

קשריו. את לטפח המשיך רכס
חי ישרא־אואס, חברת הסתבכה כאשר

 בעולם־ גופים שני עם קשרי־עבר דש
לונדס־למברט, חברת בלונדון: הביטוח

 ישרא־ עם קשורה היתה זו מוס. וסוכנות
בעיסקי־ביטוח. אראם

 הצעות רכס הציע לונדס־למברט לאנשי
 מחברת־ גדולים ביטוחים העברת שעיקרן

 אלכסנדר־אללסנדר האמריקאית הברוקרים
 למום. גם הציע דומות הצעות אליהם.

 עצמו, רכס על־ידי לי אושרו אלה (עובדות
 ובעיקר להלן, המובאים הפרטים יתר כמו

 למישטרה שמסר הכוזב והמידע התלונות
אי שיחוד בדבר בכירים ולאישי-כלכלה

 אלכסנדר־ חברת על־ידי בישראל שים
אלכסנדר).

 לשני אחד ממבטח ביטוחים הוצאת
 לא מאוד להיות וצריך קשה, דבר היא

 הצעה לקבל •או המבטח, י מן שבע־רצון
 לעבור כדי משמעותית, בצורה יותר זולה

 נוצרים גדולים בביטוחים לאחר. ממבטח
 המבטח בין תן־וקח קשרי השנים במשך

חיונית היא הטיפול והמשכיות והמבוטח,

 להעביר החליט רכס ולהוזלתו. לשיפורו
הגדו הביטוחים את מאלכסנדר־אלכסנדר

 מישרד־הביטחון, אל־על, כמו שלהם, לים
האמ והעבודות מישרד-התעשיודוהמיסחר

בסיני. ריקאיות

 האשמות
שווא

 מחלקת-חקירות־ אנשי את הביר בס ף*
אפ שחקרו זיגל, בנימין של הונאה •

 ישרא־ של בפשיטת־הרגל הונאה של שרות
 פרטי- להם למסור התחיל רכס אראם.
 אלכסנ־ שאנשי תשלומי־השוחד על פרטים

האח את כביכול, משחדים, דר־אלכסנדר
 תוך הישראליים, בגופים הביטוח על ראים

סכומים. של פירוט
 למיש־ גם רכס שמסר לדוגמה, מיקרה

ב־ לביטוחים האחראי :לי וגם טרה


