
כסוי! עורד־דין
.בתנאי — מיליון חצי . .

הבכי שוטריו חקרו פעמים רכע ^
 חקירות־הונאה, ראש־מיחלק של רים ^■

 סלור, מרדכי עורך־הדין את זיגל, בנימיו
האח המעורבים את חקרו רבות ופעמים

הפרשה.־• רים
 מיליינים מאות העברת :החקירה נושא

בדר נסתרות, לקופות המדינה מתקציבי
 זעיר־שם זעיר־פה שרק ובשיטות כים

 מלה לא אף זה. בשבועון עליהן נכתב
 נאמרה או נכתבה אלה העברות על אחת

האחרים. בכלי־התיקשורת
 מירי- צבי הפרשה, של הראשי גיבורה

 ראש־הממשלה, במישרד בכיר פקיד ני,
 אין ולכן שבועות, מזה בציריך שוהה

 החקירה. את להרחיב יכולה המישטרה
 תל־אביב, סגן־ראש-עיריית אחר, גיבור

 במיש־ נחקר שכבר בסוק, חיים עורך־חדין
 המימצאים נוספת. לחקירה ממתין טרה,

השי- מאחורי כי מראים כה עד שהצטברו

אש ה

טויב זיכרון כטאכו: רישום
משכנתא חוזה, כוח, יפני

 והעבודה, הסעד מישרדי חליבת של טה
ל מיליונים מאות העברת של בקנוניה
 בחל- אבו־חצירה אהרון סיעת של מוסדות

 אחרת, שיטה פעלה ובירושלים, אביב
 כספים הברחת של יותר, הרבה מתוחכמת

יליש תרומה של במסווה מדרום־אפריקה,
מעשר. הפרשת תמורת בות׳

 מיליון שני ^
בבנק דולר

 בשם אגודה עומדת ׳הפרשה מרכז ן*
של שלוחה שהיתה הצעיר, ישראל ■
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 נסניס משינת שיו הדא־יווע החרק
המפד״ל ער־יד׳ ממלכתיים ממוסדות

 בארצות־הברית, דומה שם בעל אירגון
ה האירגון המר־בן־מאיר. לסיעת הקשור

 של קטנה קבוצה על־ידי נשלט ישראלי
 יצחק של סיעתו יוצאי המפד״ל, אנשי
 אגודת־סת־ מעין שהקימו לשעבר, רפאל

נאמנים. אחים בשם רים
 בעבר מירוני, צבי זו: אגודה שליטי
 על־ידי שהודח מישרד־הסעד, סמנכ״ל

 לאגף־ ועבר בורג יוסף למיפנה מנהיג
 יוליוס ;ראש־הממשלה במישרד ההסברה

 על והנמנה באלון־שבות הגר שטרנברג
 שהיה גלאס, דויד ;גו/י-אמונים ראשי
 סיעת ואחר־כך סיעת־רפאל מראשי שהיה

 מי- צב־ עם יחד בירושלים, אבו־חצירא
האגו של תל־אביביים חברי־הנהלה רוני.

 אבו־חצירה סיעת ראש בסוק, חיים : דה
 ראובן ;ראש־העירייה וסגן בתל-אביב

 בתל־ רפאל סיעת ראש שהיה בן־דויד,
 שהיה צימנט, יעקב עורך-הדין אביב,

ואחרים. רפאל, סיעת מראשי
 ישראל פשוט. היה הבסיסי התרגיל

 מנוחה בית בשם אגודה הקים הצעיר
 בית־הזקנים־הגלמודים גלמודים. לזקנים

 בהשפעה מעיריות, מיגרשים חינם קיבל
 בתל- העבודה ברחוב תחילה המפד״ל.

 בבני- 31 קוק הרב ברחוב אחר־כך אביב,
 בנחלת- דונם כחמישה ולבסוף ברק,

הל תמורת שועבדו אלה מיגרשים יצחק.
 לידות, מיליון 60כ־ של בסכומים וואות

 כיום ערכם ואשר האחרון, בעשור שניתנו
י הוא צ ח ד כ ר א י ל י מר לירות. מ
 המיש- וחקירת נעלמו, האלה הכספים בית
 קרה מה לברר השאר, בין מכוונת, סרת

אלה. לכספים
 לא- גוף על־ידי כולן ניתנו ההלוואות

 והרשו- טויב, זיכרון אגודת הקרוי רשמי,
 מבני־ברק גלינסקי יעקב הרב שם על מה

 של קרוב זהו טויב. אליעזר שם ועל
 (צוויגז־ הגדול״ ״איצל׳ה ספסר־הדולרים

 בדולרים. ניתנו ההלוואות כמחצית בוים).
 מהיכן טויב את השוטרים חקרו כאשר

 הצביע לבתי־הזקנים, שהילווה הכספים
הרא אשתו ממישפחת ישירה, קרובה על

 רב. כסף לו שהורישה שנפטרה, שונה
 שני קבע דרך מחזיק שהוא אמר הוא

בבנק. דולר מיליון

 נסיעות
העולם בכל

 לגלות באו המישטרה מאמצי יקר ת
של בחקירתם הכספים. נעלמו לאן ?

חשבונה. על לה, רבים
הא יושב־ראש בסוק חיים היה תחילה

 שנ־ם, כמה לפני עורך־דינה. וגם גודה,
 את העביר התחזק, בעירייה מעמדו כאשר

 לטפל המשיך אולם לאחרים, התפקידים
האגודה. של מישפטיים בנושאים

 שימש האגודה של הקבוע כעורר־הדין
קנת. נתן

 סלור, של היתה רבות מני אחת נסיעה
 נמסר למירוני ללונדון. ומירוני בסוק

 בשווי מפוקפקים, ניירות־ערך קיימים כי
 השמורים דולר, מיליון שלושה של רשום

 ליהודי שייכים היו ואשר בשודיץ בכספת
 מיריני עם המשיך בסוק שנפטר. אמריקאי

 הניירות, בהשגת לטפל לארצות־הברית,
 השלישה נסעו אלה ניירות חשבון ועל

 ולארצות־ לגרמניה פעמים כמה ואחרים
 כי התברר רבות נסיעות אחרי הברית.

 ואץ ניירות־הערך, של פירעונם זמן עבר
כלום. שווים הם

 גב הנמשכות לגרמניה, אחרות נסיעות
 15 של ירושה קבלת לצורך הן כעת,

 בפרנקפירט, עשיר מיהודי דולר מיליון
לאגו הכסף את למסור מוכנים שיורשיו

פרוטה. הגיעה לא היום עד דה.
 גם יכך רב, כסף עלו אלה נסיעות

 עורך- לעורכי־הדין. ששולם הגבוה השכר
 היום עד כי טוען למשל, סלור, הדין
 שכר־טירחה של שאריות לו חייבים עוד

 שאריות בערך. לירות מיליון שני בשווי
לבע לו, מסרה שהאגודה אחרי הן אלה

בתל־אביב. בארי ברחוב דירה לותו,
 חיים עורך־הדין את גם חקרה המישטרה

מבתי־הזקנים. שקיבל התקבולים על בסוק

 גאה חבילה ^
דולרים של

חי עם נעשתה אחרת תמותה דשה ^
הזק העבודה. ברח' בית־הזקנים סול ■■
הא בבני־ברק, לבית־הזקנים הועברו נים

 דונם חמישה של מיגרש קיבלה גודה
העבו ברחוב המיגרש ואת בנחלת־יצחק,

אזו לחברת שנים כעשר לפני מכרה דה
 לירות מיליון 3.27ב־ כלל קונצרן של רים

 במישרדו שנעשה החוזה, אז). של (בשווי
 קבע האגודה, עורך־דין בסוק, חיים של
 אזורים לחברת העיריד, תיתן אם כי

מ האגודה תקבל נוספים, אחוזי־בנייה
לירות. מיליון חצי של נוסף סכום אזורים
 ראש־העי- סגן — ועודנו — היה בסוק

בוועדות־בניין־ערים. וחבר רייה

 עוד ם י 113
אברחציוא

 חלק כי התברר וסלור בסוק עורכי־הדין
 לחו״ל. נסיעות על הוצא הכספים מן נכבד

 למיניהם נפל בנסיונות טיפלה האגודה
 בחו״ל. מעשירים וצוואות ירושות לקבל

ד,מקו־ כל נסעו הזה המפוקפק בתירוץ

הזקנים כית :בטאבו רישום
.כמצויין ובתנאים לתקופה . .

 זהות אם עתה בודקים המישטרה חוקרי
החוק. את נוגךת אינה בתפקידים זו

 המיגרש את קיבלה שהאגודה אחרי
 לכמה .ממנו חלק מכרה בנחלת־יצחק,

 ונשארה גדולים, סכומים תמורת קבלנים
 נעשו זו מכירה על דונם. שני כשבידיה
 בגינם גדולים. בסכומים כספיים הסכמים

 כספי, מיכאל הקבלנים, פרקליט עתה תובע
לירות. מיליון 12.5 של בסכום האגודה את

הער על מירוני, נגד גם היא התביעה
 שרכשו לקבלנים, האגודה שנתנה בויות

המיגרש. את
 כי להאשמות משיבים האגודה נציגי

 מיליון תישעה על עלו לא שלוו הסכומים
ה בגלל תפחו שהסכומים אלא לירות,

 הסכומים פנים, כל על והאינפלציה. רבית
 זהים בהכרח אינם הנכסים שועבדו שבהם

 לקבל לסיכוי אשר סכומי־ההלוואות. עם
 כי בדעתו איתן מירוני מחו״ל, ירושות

 חבילה ארצה יביא הקרוב בעתיד אכן
דולרים. של נאה

!■ לביב יגאל ן

■י- אישי יומן —
)34 מעמוד (המשך

הוסי פה,״ דווקא אותך לפגוש ״מוזר
ביישני. בחיוך פה,״

 דיברתי מה ״על שאלתי. ך״ ״מדוע
 י״ הרצאה באותה
השיבה. כמובן,״ השלום, ״על

בכוס סערה
מנגו מיץ
 מקבלת־' להתרשם כדי לקאהיר נסעתי

בהז נבון. יצחק לנשיא המצרית הפנים
 ידידי עם להיפגש גם ביקשתי זו דמנות
לעד ההתפתחויות, על מידע לקבל בעיר,

 ה־ על דיעות להחליף הערכות־מצב, כן
 "170 הטיסה בעד שילמתי בעתיד. הצפוי

דולאר.
 העיתונאים בין כי לנשיא נודע כאשר

 הורה חבר־כנסת, שהוא אחד גם נמצא
 ד,ריש־ לפמלייה אותי לספח אדיבותו ברוב

 שאהיה מבלי — הסידורים מבחינת מית
ב נהג, כך עצמה. בפמלייה חבר כמובן,
 אותו ליוויתי כאשר בגין, מנחם גם שעתו,

במצריים. הראשון הממלכתי בביקורו
 בקאהיר זמני רוב את ביליתי היה. וכך

 אניס ובעמיתי בידידי החל — בפגישות
 בבוטרוס וכלה אוקטובר, עורך מנצור,

 לענייני־חוץ, שר־המדינה בוטרום־ע׳אלי,
 עם וגם ניכר. זמן לי להקציב שהואיל

ב רק בישראל ידוע ששמם אנשים כמה
ה אך יודעי־דבר, של מצומצמים חוגים

המדינה •של האינטלקט מיטב את מייצגים
 לרוב היושב בהא־אל־דין, אחמד כמו —

 גמאל של ידידם היה בהא־אל־דין בכוויית.
ו אל־סאדאת, אנוור ושל עבד-אל־נאצר

 הרעיש הוא נאומים. פעם מדי להם כתב
 אחרי פירסם, כאשר הערבי העולם את

ש מאמרים כמה ששת־הימים, מילחמת
 לפני הכרתיו ישראל. עם לשלום קראו
שנים.

ה לאירועים הנשיא על־ידי הוזמנתי
 הממלנד לסעודה השאר ובין ממלכתיים,

מצ לנשיא עבדין בארמון שערך לכתית
 מקבלי־הפנים, שורת פני על עברתי ריים.

 אל־סאדאת, הנשיא עם דקות כמה שוחחתי
 ופניתי ורעייתו, הנשיא ועם ג׳יהאן עם

 על רשום היה שמיספדו השולחן לעבר
.23 מס׳ כרטיס־ד,כניסה.

 מקבילים, אולמות בשני נערכה הסעודה
 הנבונים ישבו באחד לזה. זה מחוברים

 מפמליותיהם, חלק עם יחד והסאדאתים,
 האחרים. המוזמנים ישבו השני ובאולם,

 שם ״מכובד״. פחות כמובן, היה, השני
הישראליים. עורכי־העיתונים גם ישבו
 במיקצת הצטערתי אך לי. הפריע לא זה

 — מצרים היו לא שלי שבשולחן כך על
 לכל הספיקו לא פשוט המצריים המוזמנים

 בסעודות העיקרית התועלת השולחנות.
וב חדשות היכרויות ביצירת היא כאלה

לשולחן. מצריים שותפים עם שיחות
בקישו עיני את הזנתי החלה. הארוחה

 — והתיקרה הקירות שעל היפהפים טים
 מצריים מוטיבים של עשירה תערובת מין

 לפתע במרק. והתחלתי — וערביים עתיקים
האי מזיכרו גלוסקא, עימנואל אלי ניגש

 בן מאוד, סימפאטי צעיר הנשיא, של שי
 להילוות אותי וביקש תימנית, לשושלת

 לאולם עברתי קמתי, במבוכת־מה אליו.
 ליד גלוסקא אותי הושיב ושם העיקרי,

 ושרי קאהיר מושל הסבו שאליו שולחן
 זכיתי כך לשעבר. והבריאות המישפטים

הארו (כל דגים. מרק של שניה בצלחת
כש מטעמי הדגים, טהרת על היו חות

זה. שולחן ליד ישב שביט בומה גם רות.)
מעניי שיחה ניהלנו הסעודה כל במשך

 מילחמת־ על קאהיר, העיר בעיות על נת
 מפקד היה (המושל וקודמותיה אוקטובר
 לא־ התלוצצנו במילחמה). השניה הארמיה

בע היו לשולחן המצריים השותפים מעט.
רב. בנועם עברה והסעודה חוש־הומור, לי

 עיתונאי אלי ניגש במלון, מכן, לאחר
 השערוריה על להגיד לה יש ״מה :ושאל

ן״ שהיתה
בתמימות. שאלתי י״ שערוריה ״איזו

שלך!״ המקום ״ביגלל
 שכימעט הבא, הסיפור לי התברר ואז

במ נבון הנשיא ישב כאשר ייאמן: לא
 שני יושבים העיקרי באולם כי ראה קומו,

בביקור שהשתתפו האחרים חברי־הכנסת
 היכן ושאל — שחל ומשה קורפו חיים —

 השני, באולם מוקמתי כי לו כשאמרו אני.
זה. לאולם להעבירני ביקש

 השני, באולם שישבו ,עורכי־ד,עיתונים
הס־ הדבר שלהם. בעיני־הנץ בכך הבחינו

ה העולם 2253 הז




