
 דאז׳ ושר־חאוצר כלכלית, ועידה בארץ
 להשקיע לשכנעו הצליח ספיר, פינחס

 שיח־ היה: אייזנברג של התנאי בישראל.
 מהרה ועד הסכים, ספיר ממס־ההכנסה. רור

 המכונה החוק את בכנסת מפא״י העבירה
 מתשלום משחרר זה חוק אייזנברג״. ״חוק

 עסקיה שמרכז חברה בישראל מס־הכנסה
 הן מעיסקותיה 809ש־<־׳ אך בארץ, נמצא

 ה־ לגבולות מחוץ ונערכות בינלאומיות,
׳מדינה.
אייזנברג נהנה המערך שילטון בעת

ארליך
לאייזנברג אופציה

 ראש־המכד של האוהד ומיחסם מידידותם
 ושל ספיר פינחס של מאיר, גולדה שלה

 אך רבינוביץ. יהושע שר־האוצר יורשו,
 על לרעה השפיע לא 1977 של המהפך
 כי התברר לפתע המיליארדר. של עסקיו

 המערכת עם שלו איש־הקשר באמצעות
 הוא אלבין, מיקי הישראלית, הפוליטית

 פת־ סיעת מצד נאה מתמיכה גם נהנה
 זו, לתמיכה הליברלית. במיפלגה שריר

 ברור ביטוי גם היה המיפלגה, במיסגרת
 עירערו שבו במיקרה לפחות בממשלה,

 הכלכלי הקבינט החלטת על ופח ארליך
פז. למניות באשר

 טובים קשרים
ש;/בד גם

 היחי- הפוליטית התמיכה זו היתד! א !ך"
 בשלטון לקבוצת־אייזנברג שניחנה דה ת

 ד״ש גיזבר דה־שליט, (״ממי״) מאיר החדש.
 שותפו גם הוא ידין, של ממקורביו ואחד

 של בניו מקרקעין. בקיסריה אלבין של
 שיכנו הורביץ, ייגאל לשעבר, שר־האוצר

 של המישרדים את בתל־אביב אסיה בבית
 עיסקיהם. את משם ומנהלים מיפעליהם,

 אסיה לבית העניק שר־האוצר, אביהם,
 מפעלים זכאים שלהן ממס, גדולות הנחות

 ובייצור. בתעשייה העוסקים ״מאושרים״,
 לבית לתת הורה שר־האוצר של נציגו
 בעשרות שהסתכמו אלה, הטבות אסיה

 של התנגדותו למרות לירות, מיליוני
 לאשר המוסמך הגוף ההשקעות, מרכז

כאלו. הטבות
 פני על משתרעים אייזנברג של עסקיו

היש־ המשק ענפי של ביותר רחב מיגוון

הורכיץ
בבית־אסיה מישרד

 של העיקרי ספק־העבודה כיום הוא ראלי.
שב אטסקו חברת האווירית. התעשייה

 בדרך־כלל מטוסי־סילון, רוכשת בעלותו
 מוסרת העולם, רחבי בכל בואינג, מסוג
 ואחר- ,האווירית בתעשייה לשיפוץ אותם

 הקניינים אחד המטוסים. את מוכרת כך
 בעבר היה אלה מטוסים של הגדולים

 זקוק שהיה הישראלי, מישרד־הביטחון
ל חיילים הטסת לצורך אלה למטוסים

 הארץ. למרכז בסיני הבסיסים מן חופשה
מצ מייבאת אייזנברג של בר־גד חברת
 מייבאת דלתא וחברת יפאניות, למות

קודאק. של צרכי־צילום
 בייצוא עוסקת יוניברמל־סיד חברת
 מיפעל מתוצרת לזיקוק־שמן, מיפעלים

הזית. עץ
 חברת גם מצוייר. אייזנברג חברת ברשות

 עוסק והוא מזון, ולאספקת לקירור הראל
ביטחוני. ובייבוא בייצוא גם

 כולל אייזנברג קבוצת של ענף־התעשייה
 ו־ אתא הגדולים מיפעלי-הטכסטיל את

 רפק האלקטרוניקה מיפעל את לודזיח,
 לאחרונה באילת. שמן־דקלים ומיפעל
 למעליות, בית־החרושת את הקבוצה רכשה

נחושתן.
 גם נאה אחיזה יש לקבוצת־אייזנברג

 פיריון, ההשקעות חברת הפיננסים• בענף
ב ידועה אלבין, מיקי על־ידי המנוהלת

 במניותיה שיש כחברה הישראלית בורסה
 מקורן אם כלל ברור שלא חריפות, תנודות

 נכסי- בטיב כל־כך מהירים בשינויים
 חברת גם שייכת אייזנברג לקבוצת החברה.

 בבנק שולט והוא נשואה, הברוקרים
הספנות.
 16.5ב־ אייזנברג רכש וחצי שנתיים לפני
ה הבינלאומי הבנק את דולרים מיליון

 מכר ,1980 במארס שנה, וכעבור ראשון,
 לקבוצת דולרים מיליוני 10 של ברווח אותו

 דויד תקופה, באותה הבנק מנכ״ל דנות.
 כאשר מישרתו את לעזוב נאלץ גולן,
 להנפקת כחתם הבנק את להעמיד סירב

 ראה שגולן מקרקעין, קיסריה של מניות
 אין בקבוצת־אייזנברג כמפוקפקת. אותה

נסבלת. כזאת התנהגות
סירוב״ ״זכות

מיכרז ללא
 בעלי- מארבעה אחד הוא ייזנכרג1יג

■  ליאון גאון, ניסים הם האחרים — הון י
 להם אשר — אמריקאי ומליונר תמן,
 לישראל המצרי הנפט לייבוא הזיכיון נמסר

 כל על דולר חצי של נאה עמלה תמורת
ה לישראל. מצריים שמוכרת חבית־נפט

בשנה. דולרים מיליון שיבער׳ : רווח
 בהדרגה מתחזקת אלבין מיקי באמצעות

 לתיקשורת אייזנברג קבוצת של חדירתה
 לפני היתד. ההתחלה בישראל. ההמונים

 מוניטין. הירחון נוסד כאשר שנים, שלוש
 הכלכלי השבועון — בן לו נולד מהרה עד

 שבועון־ גם לצאת עומד עתה כספים.
 האדמיניסטרטיבי המנהל שהיה מי בידור.

 שהכוונה טוען פרבר, רפי זאת, מערכת של
 קבוצת יומי. עיתון להוצאת להגיע היא

 עוצמתה את לנצל גם מנסה אייזנברג
הטל על ידה את לשים כדי הפוליטית

).2294 הזה (העולס המיסחרית וויזיה
 הקבינט החליט שבו ביום השנה, בינואר

 העניק פז, מניות עיסקת את לבטל הכלכלי
 לחברת מיוחדת־במינה תשורה פת, גירעון

 היתד. אלבין: מיקי של מקרקעין קיסריה
 פרו- לרכישת ראשונה״ ״זכוודסירוב זו

 ופיתוחו. בים־המלח גדול ייקט-תיירות
 שלקבוצת משמעותה ראשונה״ ״זכות־םירוב

 יזם כל על-פני עדיפות, ניתנה אייזנברג
 אנשים והפעלתו. זה פרוייקט לרכישת אחר,

 כך, על תמיהה אז הביעו בחוגי־התיירות
 לקבוצה מוצע כל־כך גדול שפרוייקט
מיכרז. ללא מסויימת

 קבוצת שברשות בקיסריה, האדמות גם
 וילה גם וכן לפיתוח, מועמדות אייזנברג,

 קבוצת הכינרת. לחוף שבבעלותו, מלצ׳ט
 דונמים מאות גם לאחרונה רכשה אייזנברג

 מלון ובשטח כפר־סבא, ליד ברל, מבית
בתל־אביב. רנזת־אביב
 ושימחה פת גירעון הוותיקים השרים

 ידידותם את בעבר הוכיחו כבר ארליך
באינט תמיכתם ואת אייזנברג, לקבוצת

ה שר־התיירות גם עשו כך שלה. רסים
 רפי מישרדו, ומנכ״ל שריר, אברהם חדש,

 אם היא כאן המתעוררת השאלה פרבר.
 עירנית מערכת־ביקורת בישראל קיימת

 האמיצה הידידות כי להבטיח שתוכל דיה,
 תישאר ואנשי־העסקים הפוליטיקאים שבין

׳ בלבד. החברתי במישור
 מעין ביקורת .מערכת תימצא לא אם

 במצב עצמה את למצוא ישראל עלולה זו,
ו יפאנית אזרחות בעל מיליארדר שבו

 קונה, עצום בהיקף בינלאומיים עסקים
ן■ פרנקל שלמה המדינה. את למעשה,

ת חצי הייתי פעמיי□ מסמי□ מ
)47 מעמוד (המשך

 גרועים יותר היו הם — מכים שהם
מרוצחים.

 היה מה לסמים. מכור היית •
מגופני? מצכך

קרי תופס הייתי הזמן. כל רעדתי
הטמ חורף, היה זה המום. הייתי זות.

ל מתחת מעלות עשרים היתה פרטורה
ה אח מורידים היו הם ובלילה אפס,

מה נפלתי חושים. באיבוד הייתי חימום.
מו שהיו אנשים היו פעמים. כמה מיטה
 מאתיים של בערבות אותי לשחרר כנים
 היה הסכימו. לא והגרמנים מארק אלף

ו בגרמניה ביותר הטוב עורך־הדין לי
 דבר. שום לעשות היה יכול לא הוא
 ואמסור אודה לא שאם לי אמר הוא
 להחזיק יכולים הם סמים סוחר של שם

שלמה. שנה כזד, במצב אותי
 הזיות. לי היו לעשות. מה ידעתי לא

 מהגיהינום לצאת אצליח שאם החלטתי
 כל במוזיקה, יודע שאני מד. כל הזה,

ש לאלה רק יוקדש בחיי, שאעשך. מה
ב כמו לי בא הכל סמים. על נדפקו
 חייתי חיי שכל הבנתי פיתאום סרט.

 לי אמרו לא פעם אף אנשים בשקר.
 ממני. שפחדו ביגלל אולי האמת, את

 אני — ואז רעד. הזמן כל שלי והגוף
 היחידה שהדרך הבנתי — איך יודע לא

 הכדורים בעזרת לא היא מסמים לצאת
 בעזרת אלא להרואין, כתחליף שנותנים
 ואני חזק, הוא מאמין אדם אם האמונה.
 רק אם מזה שאצא להאמין התחלתי

 מסוגל שאני האמנתי לא אז עד ארצה.
 לפני שבוע ואז, קוקאין, בלי לכתוב

 הצלחתי הסוהר, מבית שהשתחררתי
 לתא לי להכניס הגרמנים את לשכנע

 השיר את וכתבתי שלי הגיטארה את
מדי. יותר

 הכי המחלה היא סמים לי תאמיני
 גרועה יותר הרבה המאה. של מסוכנת
 שש- חמש-עשרה, בני ילדים מסרטן.
 עם שלהם החיים את גומרים עשרה,
סמים.
להש הצלחת זאת ככל איך •

 על הלשגת האם ? מהכלא תחרר
שלך^. הסמים סוחר
לעשות. מה ידעתי לא וחלילה! חס

 ואז ספק. של שם להם לתת יכולתי לא
 חודשיים שמת חבר לי שהיה נזכרתי

 על בשנה יצאתי שמו. את ונתתי קודם
 אותם קנס מארק אלפים וחמשת תנאי

יל של כפר שהוא לאס־או-אס תרמתי
בתשלומים. שילמתי הקנס את דים.

 שהצלחת אחרי קרה מה •
? הסוהר מבית להשתחרר

 היום, מהסמים. שיצאתי לי ברור היה
 לא אני מאוד, רוצה אני אם אפילו

 אני אם כי מחדש. לזה להיכנס יכול
זבל. אני לסמים, היום חוזר

 גם אותי לרדוף המשיך הרע המזל
 בפברואר השתחררתי ד,שיחדור. אחרי
 כל להתאוורר. כדי ארצה ונסעתי 1979
 אותה אכלתי נכשל. בו שנגעתי דבר
 החליט אחד גרמני עתונאי הזמן. כל

 קרא מס־ההכנסה ממס־הכנסה, שברחתי
 נגדי הוציאו ומיד מהם, שברחתי בעיתון
בתאו פעם מעורב הייתי מעצר. פקודת

בתיק. נזכר ומישהו פגע־וברח נת
 עורך- שבועות. שישה בארץ ישבתי

לגרמ אחזור שאם לי אמר שלי הדין
 בארץ לשבת לי נמאס אותי. יעצרו ניה

 שווייץ. דרך לגרמניה לחזור והחלטתי
ב ישבתי אותי. עצרו השווייצי בגבול
 גם זכאי ויצאתי שבועות שלושה מעצר

השני. במישפט וגם הראשון במישפט

 עדיין אתה זה כל ואחרי •
כגרמניה? נשאר

 לכל להראות רוצה אני עכשיו בהחלט.
 ואחר- הישבן את לי ליקקו שפעם אלה

 שבורח. בן־אדם לא אני בי. בעטו כך
וב נפלתי בגרמניה הצלחתי, בגרמניה
אמשיך. גרמניה

עכשיו? עושה אתה מה •
 ואני תקליט, לאור להוציא עומד אני
 אני לעברית. גם אותו לתרגם רוצה

 בשבילי. זה את שיעשה מישהו מחפש
 כי לונדון, ירון או גפן יונתן אולי

ה לזה. טובה מספיק לא שלי העברית
מה לי יוצאת זאת, לעומת אנגלית,
 התקליט של ההכנסות כל אגב, שרוול.

התק של מההכנסות ומחצית בישראל
 נרקומאנים לשיקום ילכו הגרמני ליט

ביותר החשוב הדבר גמילה. במוסדות

 אנשים לגמול לעזור הוא כרגע בחיי
אגו למען בהתנדבות הופעתי מסמים.

ל שביכולתי מה כל ואעשה אל־סם דת
מסמים. נארקומנים גמילת מען

1■ 1■ 1■
 קרוכות לעיתים מכקר אתה •

 כשנה פה כילית לדבריך כארץ.
 האם חודשים. ארבעה האחרונה

 חזרה על מחשבות לפעמים לך אין
? ארצה

 כבר פה. לעשות מה יודע לא אני
באפ להתעניין התחלתי וחצי שנה לפני

מר אני אבל אולפן, בניית של שרות
 שכשאנשים עלי, שעובדים הזמן כל גיש

 להם יש כסף קצת לי שיש תופסים
 היא בארץ המנטאליות בעיניים. זיגזגים

 למחר. מהיום חי האדם לגמרי. שונה
 לא ואני פראייר אתה ישר, אתה אם

אפ לי היתה אילו פראייר. להיות רוצה
בגרמניה. וחצי פה חצי חי הייתי שרות
 כל של הקלאסי חלומו זהו •
? יורד
 לא עליתי. תמיד ירדתי, לא פעם אף

 נסעתי טוב, לי היה שלא ביגלל עזבתי
 להתפתח אי-אפשר במוסיקה, להתקדם

בהי להופיע אפשר פעמים כמד, בארץ.
 אני האומה? בבנייני או התרבות כל
 תשכחי אל בארץ. לחיות היום יכול לא

 חייתי המתגלגלות, האבנים עם שחייתי
החב אחת היא סימון נינה הביטלם, עם

 הוא דונובן שלי, ביותר הטובות רות
קרוב. חבר

מת שאתר, אחרי להתפתח. כדי נסעתי
 מזה וחוץ בחזרה. לסגת לך קשה פתח
ב לחיות צריך שבן־אדם כתוב איפה

 שלוז הדרכון את לו שמספקת מדינה
 יורדים. המושג את לעכל מסוגל לא אני
 תועלת יותר למדינה הבאתי אני הרי

 אילו מביא שהייתי תועלת מכל מבחוץ
 יושב לא שאני חושבת ואת פה. חייתי

 יבוא מחר אם ז אבטיח על וחולם שם
 משהו נעשה בוא ״אבי, ויגיד: מישהו

 הולך לא זה אבל מיד. בא אני בארץ,״
ככה.

 חלק הוא קראום. שמוליק על הסתכלי
 ואולי מוכשר פחות לא שמוליק ממני.
 הוא ולאן ממני, מוכשר יותר אפילו
 על חושב כשאני יודעת, את ז הגיע

 קראום. שמוליק על חושב אני הארץ
 אבל שנה חמישים בחוץ לחיות יכול אני
 לקחת אי-אפשר החברות, את הקשר, את

ממני.
שאילו לפעמים חושב אתה •

 את דפירקת מאסתר התגרשת לא
 שניחתו הצרות כל העופרים. צמד
ץ מתרחשות היו לא אולי עליך
 לא אני היסטוריה. להחזיר טעם אין

 שלי הנישואין דבר. שום על מצטער
 משמעותיים. נישואין היו לא אסתר ושל

 ואני 18 בת היתד, היא אהבנו. בתחילה
 רק אבל שנים 11 יחד חיינו .21 בן
ה היתד, אותנו שהחזיק מה הנייר. על

 מה על לנו היה לא מזה וחוץ הצלחה
 חברות אבל התפרקו, הנישואין לדבר.

הגי עלינו. לחצו והטלוויזיה התקליטים
תועפות. הון לי עלו 1969ב־ רושין
? ילדים לכם היו לא למה •

 היו כשרצינו, ילדים. רצינו ולא רצינו
 כך ואחר נפתרו, שלבסוף בעיות לאסתר

 החלום היום עד בית. לנו היה לא כבר
 אבל וילדים, מישפחה בית, הוא שלי

 רוצה אני אבל מסובך. זה שלי בעבודה
לי. יויה שעוד מאמין ואני ילדים
 ויע ללא־יהודייה' נשוי היית •

 חשוב האם דא׳־יהודייה. חכרה לך
יהודים? יהיו שילדיך לך

 גם יהודים. יהיו תמיד שלי הילדים
 כי יהודיה בעצם היתה הנוצריה אשתי
 אתחתן אי-פעס אם יהודיה. היתד, אמר,

 שהילדים כדי תתגייר היא נוצריה עם
יהודים. יהיו שלי

יש כהורה מחפש אתה •
? ראלית

יש בחורה עם להתחתן משתגע אני
היא? איפה אבל ראלית,

 היחסים"שלף מערבת מהי ,•
עופרים? אסתר עם

 היא שבועיים. לפני אותה פגשתי
 שלה, הצעיר החבר ועם אחיה עם הייתה

 של בנו מאוד, נחמד ,21 בן גרמני
שו את בקלן. הטלוויזיה ממנהלי אחד
 איי בינינו? היחסים מערכת מהי אלת

 קרובים כמו מרגישים ששנינו חושב
רחוקים.
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