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הכרס. אנשי עם עסקים כמה לעשות בצלאל נאלץ במישפט יושבים בצלאל ליד הארץ. עיתון נגד מישפטו שנערך בעת אביב

בצלאל מולו האם
י נו ג הה את ממן ל י כז

ני, וו אה מים ודה
ה ר טו ש י מ ה ש בכו

 להכין כדי בערך, לחודש לחו״ל, אלה
ההגנה. תיק את היטב

אק — קדיל
ק לשבועיים י

 החל לנסוע, אומר שגמר אחרי ייד
 כל של וחפוז שיטתי בחיסול מזרחי •■׳

 על לחתום מיהר הוא בישראל. עסקיו
 לנציג באשקלון שולמית גני מלון מכירת

 סול- השווייצי סולדינגר. פאול השווייצי
 את לרכוש שנתיים לפני הציע דינגר

 דולרים אלף 700 והפקיד המלונות, כל
 לגייס הצליח לא אחר-כך החשבון. על
הסיר בגלל לדבריו, הכסף, יתרת את

 מז־ בצלאל עלה בספטמבר 25־ י*
 עימו לפאריס. שלקחו מטוס על רחי ■י•
מפא ידידים. וכמה שולמית, אשתו, היו
 לשם למונטה־קרלו, ישירות המשיך ריס

ה והמלון הקזינו בעלי על־ידי הוזמן
 ).1<<0׳*\5( לואס במונטה־קרלו מפואר
בשו להיווסדו שנים חמש חגג המלון

 מכל מהמרים הוטסו שאליה נשפים, רת
ה חשבון ״על — מישראל גם העולם,
ליש שולמית חזרה שבוע כעבור בית״.
 לסייע לניו־יורק, המשיך ובצלאל ראל׳

 שד שלמה המיסעדה בעל הטוב, לידידו
ביבו.

החלטה
פיתאומית

בצל אצל נגר בעבר ׳טהיה $<ץוכינו,
נא בליבו, ולקה מיסעדן הפך אל, ״■

חמי בו שישתילו כדי לניו־יורק, לטוס לץ
לב לטוס שפחד כיוון דם. צינורות שה
 ודי־ מזרחי בצלאל ידידיו, לו הבטיחו דו,

שלא זאבי, (״גנדי״) רחבעם (מיל׳) אלוף
גאנדי עם
ידיד ללוות כדי הארץ

 של אשתו את מנשק זאבי (״גאנדי״) רחבעם (מיל׳) האלוף
 את עזבו ובצלאל גאנדי צוחק. עצמו בצלאל בעוד בצלאל,
חזרו. לא עדיין השניים לניתוח. שנסע שלהם משותף

 ש־ ,בלבנון והמילחמה מזרחי על סומים
 להחזיר סירב מזרחי משקיעים. הרתיעה

סו עתה בבנק. שהופקדה המיקדמה את
 חשבון על תשלום תשמש היא כי כם

 של בסכום כולו, באשקלון המלון רכישת
לני מייד יימסר המלון דולר. מיליון 2.2

ו שמו את ששינה סולדינגר, של הולו
 את ישלם סולדינגר מוויס־הוטל. לו קרא

 בתשלומים דולר, מיליון 1.5 — היתרה
שנה. חצי כל דולר אלף 300 של

 מכונית מזרחי רכש כן לפני קצר זמן
 בבית לשעבר משותפו מפוארת קדילאק

 תמורתה שילם הוא חוגי. ששון מרס,
שבו רק בה ונסע לירות. מיליון 1.7

 את מכר לנסוע, החליט כאשר עיים.
ה לסוחר לירות מיליון 1.8ב־ המכונית
היבש. יונה מכוניות

 הבניה בחברת לשותפו פנה בעת בו
 ̂ ששון גם בעבר שותף היה (שבה שב״ג
 את לפרק ודרש גניש, אהרון חוגי),

 את ולקבל הנכסים את למכור החברה,
 לירות מיליון 100ב־ החזיקה שב״ג חלקת
מכי מעיסקת רווחיה — בצמודים בערך

 דיסקונט. לבנק מרס בית ליד בית רת
בהרצ גדול ובבית במגרשים החזיקה כן

לירות. מיליון 70מ־ יותר ששוויו ליה,

 בשרשרת הראשון המלון. של מודל ליד יושב בצלאלהורו תחילת
 עתה באשקלון. שולמית גגי שלו, שולמית גני מלונות

שלו. האחרים לעסקים קונים מחפש והוא באשקלון, שולמית גני את בצלאל מכר
!2 !8 !יי-

 ל־ עימו טס גנדי לבד. לנסוע לו יתנו
 על הכרטיסים את קנה (שוביבו ניו־יורק
כש עימו להיות הבטיח ובצלאל חשבונו)

 חזר שוביבו לישראל. המטוס על יעלה
 בניד נשאר בצלאל שכן בגפו, ארצה
היל שולמית. לרעייתו שם והמתין יורק,
הצהי הם להורים.. להצטרף סירבו דים
 איל- יסעו. ולא כאן מקומם כי רו,

 חבורת־ ראשי עם שקשריו המלונות,
 שהגיש מישפט־הדיבה במרכז עמדו הכרם

 ממושך זמן לשהות החליט הארץ, נגד
המדינה. לגבולות מחוץ ביותר

 התקבלה לנסוע בצלאל של ההחלטה
ספ במחצית כך החליט זוא בפיתאומיות.

אח המירדף סערת של בעיצומה טמבר,
 לפני אהרוני. ורחמים אושרי טוביה רי

 אליהו עורדהדין עם התייעץ נסיעתו
ש ואחרוני, אושרי של פרקליטם קידר,

 עד מזרחי. של פרקליט מעולם היה לא
 כהן, גבי בעסקים, שלו הקבוע רך־הדין

הדי במישפט פרקליטו ואילו בחו״ל היה
 בחו״ל. הוא אף שהה כספי, רם בה,

ההת טיב על דבר לומר סירב קידר
 של הימצאו מקום על מסר ואם ייעצות,
 רק הסכים הוא בחו״ל. אהרוני רחמים
 להחלטתו הביא מה יודע הוא כי לומר,

 אין וכי בפיחאומיות, לנסוע מיזרחי של
 וחבריו. אושרי במעצר הקשורה סיבה זו

בימים לנסוע הוא אף עומד עצמו קידר
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ב ולהימורים לבילוי
ב־ לואס ובקזינו מלון

להיווסדו. שנים חמש שחגג קרלו מונטח




