
 נהג (לוינסון) ,הוא באומרו: לפרשה,
בג׳נטלמניותד בנו

שר.ננתר׳8נלו ♦
,1977 בשנת לוינסון, את החליף

 בניריורק, לאמפ״ל עבר כשזה
 של מועצת־המנהלים ידר בתפקיד

 המערך ח״כ בלומנטל, הפועלים. בנק
 ענק של המנהלים מועצת וידו־

 מועמד היה כור, חברת־העובדים
 סגן לתפקיד 1981 בבחירות המערך

במיק־ רואה־וזשבון הוא שר־האוצר.
 ומעמדו בלוינסון, מאוד קשור צועו,

במיוחד. עדין בפרשה

ננס־המיזו־ח׳ ♦ __
חד1המא

 בארץ, בגודלו הרביעי כבנק נחשב
יודעי־דבר, לדעת ויוזם. נמרץ תקיף,

בקר מזכיר
מאוכזבת תיקווה

 הבנק של הניו־יורקי הסניף זה היה
 עם שצעד הבנק מיסגרת (ראה

 מניות קניות בוצעו שדרכו אמפ״ל)
 על־ידי בעיקר וכנראה (בזול, אמפ״ל
 ונמכרו ואמפ״ל) לוינסון מקורבי
 אשר לבנק־הפועלים, ובעיקר (ביוקר,

 את לאבד לא נואש מאמץ עשה
אמפ״ל). על השליטה

ננס־המערים •
 לאומי בנק בארץ(אחרי השני הבנק
 ממאה לאחד והנחשב לישראל)
 סניפים לו יש בעולם. הגדולים הבנקים

 והקונצפציה עולם ברחבי וחברות־בנות
 כי היתה בניהולו לוינסון של היסודית

מדינה, בתוך מדינה מעין הוא הבנק
העובדים: של במשק־הענק לפחות
 ותגדלו (בתעשייה) תייצרו ,אתם

הכספי.״ בצד אטפל ואני (בחקלאות)
 לשליטה רק לא הפך זה רקע על

 בנק־ אימפריית של הבלתי־מעורער
 האיש גם למעשה, היה, אלא הפועלים,

 חברת־ וחברות מיפעלי בכל הקובע
הקיבוצי. והמיגזר העובדים

 ברל של כוונתו היתה זאת לא
 62 לפני הבנק את יסד כאשר כצנלסון

 דבר, של בסופו כי קיווה, ואשר שנה *4
 בידי בנק־הפועלים רווחי יישארו
הפועלים. — בעליו

ננס־הםעדם, ♦
לונרו

 החוצלארציים הסניפים אחד
 להלוות שנהג הבנק, של הנכבדים
 כנגד ולעתים, ביותר, זולה בריבית

 לחברות ביותר, קלושים ביטחונות ,
לחברת כמו לא־ישראליות, פרטיות, י"*

ידאס־איי:
עסקים
כרגיל!

 בניו־יורק, ומקיימה עזענר נשמע
 ישיבד, מקומי. פרקליט של נסישרדיו

 החברה של מועגת־המנהלים של
יו־אס־איי. האמריקאית

 הנשיא לוינסוז, יעקב הנוכחים: נין
 שהםביר ידאס־איי של לשעבר

 ששוב והסבר חזור האיזדודם נשמעות
ליו־אס־איי שהוא נל קשר לו אין

 שיעקב הדאלאוורית, יו־אס־איי
 ניתנו אף לעיתים נשיאה. היה לוינסון

 אך שעלתה בריבית האלה ההלוואות
 הריבית שער על האחוז בשמינית

 בין בהלוואות הנהוג ביותר הנמוך
עצמם. ובץ בנקים

 בנס־הםעדם. 0
קומפל■ בומ־ניס

 הבנק של נאמנות חברת למעשה,
 שטר־ההעברה הופקד שבה בלונדון,

 חברת מניות מחצית של הפתוח
 ויוסף אלמוגי יורם (של טכנולוגיות

 אלף 18 של הלוואה תמורת ורדי),
 הועבר החוב, נפרע לא כאשר רולר.

 18 של החוב תשלום תמורת השטר,
 של יו־אס״איי לחברת דולר, אלף

 הבעלות (דרך בכך שזכתה לוינסון,
 היו שבבעלות בטכנולוגיות, 5096ב־

 חברת־ההשקעות ממניות 4.62596
 של בבעלות בעקיפין, הכרמל) גרנית

 מיהרה שאותה בעלות בסונול. 4.62 596
 תמורת קצר, זמן תוך לממש,

דולר. 1,900,000

ננסיהסעליס. •
ק״מאו

 בנק־ של הקאריבי הסניף של 4996
 לאמפ׳ל 1978ב־ נמכרו הפועלים

 יום 13 וכעבור דולר אלף 180 תמורת
 בסיפרי הרכישה ערך הופיע כבר בלבד

 של המכירה דולר. אלף 380ב־ הקונים
 בוצעה זה מגוחך בסכום הבנק כמחצית

 קיימאן, באיי הבנק שרווח בשנה
 הגיע ממסים, מוחלט פטור יש שבהם

 לא שלמעשה, כך, דולר. אלף 530ל־
 חינם־אין־כסף, נמכרו שהמניות רק

 של מתנה מייד, אליהן, צורפה אלא,
דולארים. אלפי עשרות כמה

 ביו בנק •
גמ״חיוטשנט

 מקורב הגרמניים, הבנקים מגדולי
הגר הסוציאל־דמוקראטית למיפלגה

 עשרות של ונכסים מחזור עם מנית,
 שמו: הבנק(פירוש מארקים. מיליארדי

 7000 מעסיק השיתופי) למשק הבנק
 ובחברות־ בסניפיו וחובק עובדים
 (בנק מהונג־קונג עולם שלו הבנות

 פיינאנס וירטשפט גמיין׳ פיר
 (אינטר־ באזל עד בע־מ) איישיה

 ומתל־ בנק) קואופרטיב נשיונאל
 לו יש בו קונטיננטל, (בנק אביב

 פיר (בנק לוכסמבורג עד )49.996
לוכסמבורג). גמיין־וירטשפט

 של חבילה זה לבנק מכרו כאשר
 הוסבר אמפ״ל ממניות אחוזים עשרות

 חשובות אפשרויות נפתחות בכך כי
 בפיתוח בין הישראלי, למשק ביותר

 קווי־אשראי בפתיחת ובין קשרי־סחר
 קרה למעשה, נוספים. בינלאומיים

 הילווה למשל, ,1979 בשנת ההיפך.
 דולר, מיליון 30 הגרמני לבנק אמפ״ל

 הבנק של הנגדית שההלוואה שעה
 מיליון בחמישה הסתפקה לאמפ״ל

בלבד. דולר

 ״ן•3< ניר בנק •
רונסמנווג ויוטשנט

 הגרמני, הבנק של חברת״בת
 הבנק אמפ״ל. מניות בכרבע המחזיקה

 בעיקר עוסק ,1973 בשנת רק נוסד
 בניירות־ערך ובסחר הלוואות במתן

 מקומי, בנק של )87.596( ובבעלותו
 קואפרטייר דה ליאוניון דה בנק

 המקיים (יו־אס־אל) לוכסמבורמא
 הנסיכות בבירת סניפים שמונה

ובעיירותיה.

אהווו נסו. •
 ,'־60ה־ בשנות ההסתדרות מזכיר

 34וד בן לוינסון את שקידם האיש
 המחלקה כמנהל ב׳, בדרג מתפקיד

 חברת־העובדים, של הכלכלית
 משיבעת אחד של הבכירה לעמדה

 בקר בנק־הפועלים. של המנכ״לים
 וכמה לוינסון כי בתיקוותו התאכזב
הבנק בהנהלת אחרים מוצנחים צעירים

ה י ל ג

ר י ת ר י ק י
*  1982 בנובמבר 2ב־ אמפ׳ל שהגישה דוח ך

 האס־אי־סי, האמריקאית, לניירוודהערן־ לרשות 1 1
 30 ליום תלת־חודשי כספי דוח שיגרתי, דוח אמנם היה

 היו לא בו שהופיעו המיספרים אולם ,1982 בספטמבר
 13כד יותר ביותר, נאה חוח הציג הדוח כלל. שיגרתיים

 שנת של הראשונים החודשים לתישעה תלר, מיליון
 בתקופה דולר מיליון 6נד פחות (לעומת 1982

).1981ב* המקבילה
 המנהלים מועצת התכנסה מאוחר יותר ימים שלושה

 שבועות, שיבעה בעבור לכנס והחליטה אמפ*ל של
 המניות, בעלי של כללית אסיפה ,1982 בדצמבר 30ב־

 של המיוחדות זכויות״ההצבעה ביטול על יוחלט שבה
 בנק״רזפועלים אז עד שלט שבאמצעותן המניות.

באמפ״ל.
כללית. אסיפה לכינוס לפדי משוגה תאריד זה היה

 לוודאי, קרוב נתונה, רק לא ניריורק תהיה שבו יום
 רק להופיע עשויים שבי יום אלא ומקפיא, עמוק בשלג

 יהיו שמעייניהם בכך בהתחשב מבעלי־המניות, מעטים
 הסילווסטר לחינגת יותר הרכה בדצמבר 30ב* נתונים

הקרבת
 שיקרה מה היה בלתי־צפוי פחות הרבה שהיה מה

 כי ברור היה אמפ׳׳ל. למניות זאת החלטה בעיקכות
 יהיה המבקשים ובראש יגדל, למניות הביקוש

 מניות את שיאבד מרגע כי עצמו. בנק״הפועליס
 רגילות מניות לקנות יצטו־ד הוא השליטו־״

 לעצמו יחדד זאת בצורה שלפחות כרי בכמויות־ענק,
ההשקעות אימפריית על השליטה את

 מה בדיוק אכן, חת שמיעות. בשי־בעה 170*
 החל האסיפה, כינוס על ההחלטה מן ימים בחוד שקרת

 ועל שמאל על אמפ״ל מניות רוכש בנק־הפועלים
 לרשות מדיווחי־החובה לראות שאפשר כפי ימיו.

 בנק־הפועליס רכש האמריקאית, הערך לניירות-
 רכש עוד הוא ואותן מניות. אלף 300 נובמבר בראשית

למנייה. וחצי דולר של המציאה במחיר
 220 בדצמבר 30ב־ רכש כאשר בלבד, יום 50 כעבור

 של למניה(עלייה דולר ארבעה שילם כבד מניות, אלף
שבועות). שבעה תיד 17096

המיפנת בא ואז
 שהודפסו קצרים, מישפטים עשרה בצורת בא הוא

 מוענו ואשר כתובת וללא תאריך ללא חלק נייר על
 מאור. גליה היתה היקרה גליה היקרה!״. ״גליה אל

בירושלים. כבנק־ישראל הבנקים על המפקחת
 הגברת של מיבתבה על הקצר המיכתב נחת כאשר

 משד הוא החדיש, בנק־ישראל בבניין בלישכתה מאור
תשומת־ליבת את מייד

 כשוש ׳עצמה את שהציגה המיכתב, כותבת
 המשותפים לימודיהם את למאור הזכירה אברמוביץ,
 במיבתבה סיפרה היא והתיכון. היסודי בכית־הספר

 היא חיל, עשתה גליה כי לשמוע שמחה היא שבעוד
 בלימודי-ההמשך בעצלתיים, ממשיכה, עדיין עצמה
במינהל-עסקים. שלה

המיכתב. של הגדולה ההפתעה באה וכאן
 מחבר. מיכתב קיבלה ימים כמה לפני כי כתבה שוש
הוא בארצות-הברית אך וצא, אף מינהל־עסקים הלומד

 מאור גליה מפקחת
חלק נייר על קצרים מישפטים עשרה

 אמפ״ל של ההודעה על אגב, בח־ר במיכתבו, לה סיפר
 של ההון במיבנה המתוכנן השינוי על נובמבר, מראשית
החברה.
 את שוש סיימה ישראלית״ כפטריוטית .אני,
 שבנק כד עם להשלים אוכל .לא לגלית מיכתבה
 טיפה עצמו שהוא העצום העניין את יפקיד ישראלי
 החברות בקבוצת השלימה את מרצונו, ויאבד, ל באמפי

 והרשויות, מנוע-, חברתי גלית את. אם הזאת. האדירה
 הדבר את אוציא כן. לעשות מהבנק תמנעו לא

לכלי־התיקשורת."
 כל־כד הלא כשהאיום מבדח. לא חפרח, לא

 על המפקחת דיפדפה עינית לנגד מרצד ידידותי
 מהר והגיעה בזיכרונת הגנוז ההיכרויות בקובץ הבנקים

 לת ודתה ולא לה אין חר־משמעית: למסקנה מאור
אברמוביץ. שוש בשם ידידה או מכרה, חברת מעולם,

 בקובץ דיפז־וף היה מאור גליה של הבא המהלך
 היו כבד פה זה. מעין מיכתב בפיברוק אפשריים חשודים

 אח לאתר אפשר שיהיה מכדי מדי רבות האפשרויות
 מהגשמת להימנע אולי, עליו, להשפיע כדי המפברק,

איומו.
 יכולה היא שאין החליטה הבנקים על המפקחת

 מעין חמור מידע המחזיק אלמוני, כי לעצמה להרשות
 בצעד תנקוט שהיא מבלי ברבים אותו יפיץ זת

 מק״הפועלים, הנהלת ליו״ר פנתה היא המתבקש.
 יעקב אמפ״ל, של המנהלים מועצת וליו׳׳ר גזית. גיורא

 המיכתת של העתק מהם אחד כל לפני הגיחה לוינסון,
 מכירה לא ״אני ברורה: בלשון מהם אחד לכל והודיעה

 החוקר את מכירה אני אבל שוש, את
 בתוך הוציאה הבנקים, על המפקחת מאור, גליה ■

אסור גזית: לגיורא מיכתב־התראה יומיים
 העשוי באמפ״ל. צעד לכל להסכים לבנק־הפועליס

 חיוני עניין בכל לפגיעה או השליטה לאובדן להביא
אמפ״ל. בקבוצת הבנק של שהוא אחר

 כמזכיר כהונתו סיום אחרי לו, יארגנו
 מועצת־ יו״ר תפקיד את ההסתדרות,

בנק־הפועלים. של המנהלים

נדגענו״נח״ם ♦
 בנק־ של חרל פעולות מנהל

לוינסון, של ובן־חסותו הפועלים

 גזית ירד
מילחמת־חורמה

 מייד ,1983 בסתיו הבנק, מן שהודח
 של הלוואות אישר כי שנתגלה אחרי

 יו־אס־איי, לחברת דולארים מיליוני
 הוא, ברגשטיין נשיאה. היה שלוינסון

 מסירת את שאישר האדם גם כנראה,
 טכנולוגיות של הפתוח שטר־ההעברה

 מבעלות 4.62596 למעשה, (שייצג,
 ליו־אס־איי, סונול) הדלק חברת

 ואשר דולר, אלף 18 תמורת
 קצר, זמן כעבור מכרה, יו־אס־איי

דולר. 1,900,000 תמורת

ג־ווא !זזו. ♦
 הפועלים בנק של ההנהלה יו״ר

 לוינסון, יצא כאשר ,1981 שנת מאז
 המכונה גזית, לארצות־הברית. בשנית,

 ממשלת של הכללי החשב היה גזרי,
 התפעל לא המעטה שבלשון ישראל,

 ושנשאו בשטח שגילה העובדות מן
 של טביעת־האצבעות את עליהן

 למילחמת־החורמה יצא הוא לוינסון.
 מספקת אמפ״ל כי גילה כאשר רק

 מה ליו־אס־איי, שירותי־מישרד
המועל פרשת את מייד לו שהזכיר

 לישראל, החברה מנהל צור, מיכאל
 בשירותי־המישרד בשעתו, שהשתמש,

בז׳נבה. רוזנבאום טיבור הבנקאי של

■וסי גבשו, ♦
 שנה לפני עד עמיר, קיבוץ איש

 הצעיר השומר קיבוצי של החזק האיש
 אוהד הצעיר, השומר קרן ומנהל'
 לויגסון כאשר ליריב, שהפך לוינסון
 של עצמאית פעילות למנוע ביקש
 תקף עיתונאי, בראיון השבוע הקרן.
 שהוא עליו ״אמרו לוינסון: את גגשר
 שעה חצי שעות: וחצי 19 בבנק עובד
 את שעות 19ו־ הבנק את מנהל הוא

המדינה.״

 גתיתהנדוזל •
״מ1נו השקעות
 1981 ב־ שהוקמה חברת־ההשקעות

 המשק מגדולי שותפיה שמונה ושבין
 דור בעלי דגקגר, (כאחים הישראלי

)65 בעמוד (המשך
— 11.


