
 נסבים, לו והזרימה המיבעל את ■וימו א״זנבוג שאנשי האמינה הממשלה
ועצמם הוו ועשו בבווסה המניות את להרים העדיפו א״זנבוג אנשי או

 בתפקידו שיגר ר״ץ, ח״כ כהן׳ ן ף*
 של נייר על רישמי מיכתב כח״כ, 1

 אליעזר גורמים: שני אל הכנסת,
 ערך, לניירות הרשות מנכ״ל שילוני,

 לאחרונה עד זיגל, בנימין ותת־ניצב
 לחקירות־הונאה הארצית היחידה ראש

 כהן פירט במיסמך הארצי. במטה
 ״עלילותיו על ביותר כבדות האשמות

 שהביאו ואחרים" אלבין מיכאל של
אתא. מיפעל של המר ולסוף למפולת
 חבר שהיה אלבין, ביצע כהן על־פי

הפעו את אתא של מועצת־המנהלים
 למעשים חשד בהן שיש הבאות, לות

פליליים:
 מרס החודשים בין בא, אלבין •
 לביא משה הברוקר אל ,1982 ויוני

 וביקש לביא, את הראון מחברת
 ״משום אתא מניות לקניית הלוואה

אלבין. כדיברי ירוצו,״ שהמניות
 לביא קיבל זאת מטרה מימוש לשם
 דולארים אלפי מאות כמה בן אשראי
 כהלוואה, אותו, ונתן המיזרחי, מבנק

 השקיע בכך, הסתפק לא זה לאלבין.
 הוא, מכספו למדי, נכבד נוסף, סכום

אתא. במניות
נעש המניות קניית כהן, טענת לפי

 חברה בשם או בדוי, שם תחת גם תה
אלבין. של שמו על בוואדוץ, הרשומה

 היה כהן, טוען ,1982 באוקטובר •
 נקוב ערך שקל מיליון 12 של היצע

 היה המוכרים אחד גי. אתא במניות
 הבנק על־ידי נרכש ההיצע אלבין.

 בנק של (בנק־בת סחר למימון
 ריגר־פישמן. קבוצת עבור המיזרחי)

 מאות המכירה בעת הרוויח אלבין
 הראשונית השקעתו על אחוזים
אתא. במניות

 בחברת שלטה אייזנברג קבוצת •
 1974 בשנת אלבין רכש (אותה פיריון.

 זו חברה מהציבור). כסף באמצעות
 נשואה, בחברת אחוז 50.1ב־ שלטה

 ושני אלבין בידי השליטה כשיתרת
אחרים. שותפים
 לאלבין להיות יכול היה מכאן

 הוא אחד מצד בבורסה. חריג מעמד
 שניירותיהן לחברות ומנהל שותף היה

 שותף היה שני ומצר בבורסה, נסחרים
 קוני־מנ־ לייצג שתפקידם לברוקרים

וניירות־ערך. יות
 בשנת היה נשואה לחברת אגב,

ש פיריון, חברת עצום. רווח 1982
 צריכה היתה בציבור, נסחרו מניותיה

וליהנות הרווח מאותו אחוז 35 לקבל

 אלבין (.מיקי") מיגאל של שמו
 דגליו שדרכו ברגע לכותרות עלה

 מסויים פוליטי בחוג בפוליטיקה.
בקבו הליברלית, במיפלגה מאוד,

 אמונו איש שריר, אברהם השר צת
 היהודי- המיליארדר של וטודו
 את אבל אייזנברג. שאול יפאני,
 לחברו אלבין חב לצמרת זינוקו

 זוכוביצקי. יונתן בגימנטיה, לכיתה
של בתו לאסתר, נישא זה
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 פלא, זה ראה אך מניותיה, בעלי את בו
 גדלו בנשואה התיפעוליות ההוצאות

 של ריאלי, גידול — מדהימה בצורה
 וכך כהן, טוען הקודמת, מהשנה 50 פי

הכסף״ נעלם
 חזרו ,1983ב־ יותר, מאוחר שנה

 זה סבירה. לרמה והצטמצמו ההוצאות
 יותר היה לא פשוט לכהן: הגיוני נראה

לשאוב. מה
אלקטרוניקה, רפק בשם חברה •

 בעלת אייזנברג, קבוצת בשליטת
 כנראה, הרוויחה, עצום, מחזור־עסקים

 שכן מופלגים, רווחים שנים באותן
 ביותר, ריווחי בייבוא־מוצרים עסקה

 הראו לא דווקא החברה ספרי אך
שנים. באותן רווחים
פי לאלבין היה 1983 בינואר •
 מתכוון, (כהן נשואה. בחברת קדון

הת לקראת בנשואה). לתיק למעשה,
העביר ובמהלכה המניות מוטטות

 אחרים, ללקוחות משמו סחורה אלבין
 כדי כנראה נשואה, מחברת הם גם

הפ (ז.א. המפולת עם יתמוטטו שהם
 חרה, בצורה ירד שערכן המניות, סדי

האחרים). הלקוחות לחובת הועבר
 החמור ממיכתבו קטעים כאן עד

כהן. של
 מהדורת־חרשות אין חודשים מזה

 אתא של שמה בה מוזכר שלא
מרוב נקלעה. היא שאליה והמשבר

מיקי אתה, מי
 חפעילים לאחד הפך וכך אייזנברג,
בחברה.
 זוגו״ אל אלבין בא 1974 בשנת

 היריעה את בפניו והרחיב ביצקי
 התל- הבורסה של נפלאותיה על

 עם ביחד רכש אלבין אביבית.
 שמניותיה פיריון, את זוכוביצקי

 שום ללא בבורסה אחר-כך הורצו
 עבד העסק האמיתי, לשוויה קשר

 הוא זמן כעבור כפורח. עלה ואלבין
 של הברוקרים בחברת שותף הפך

 את והעמיק נשואה, אייזנברג,
 עד בקונצרן, וקשריו מעורבותו
 זוהה הוא הציבורית שבתודעה

בארץ. המיליארדר כאיש
 עולם־העס־ בין שיתוף־הפעולה

הפו ובין אלבין שלט שבו קים
 שדיר, השר של בעיקר ליטיקה,
 של האינטרסים את מאוד קידמה

 ח״בים של לטורת-רוחם הקונצרן,
ה ועדת ח״כי כמו מעטים, לא

שזכו התשיעית, בכנסת כספים

 לעתים מולם אלבין את לראות
קרובות.

 אלבין עשה תקופה באותה
 ניסה הוא חמורה. פוליטית טעות

הלי העובדים איגוד על להשתלט
 בבמטה שפעלו אנשיו, ברלים.

 חדשים חברים החתימו צבאי,
 שרבים גילתה בדיקה לאיגוד.

 או החיים, בין אינם מהחותמים
 חברים להיות מצדי צעיר שגילם

 באיגוד, אלבין של יריבו במיפלגה.
 שוק אותו היכה הקשיש, רנר צבי
 לבית־אסיה, שב אלבין ירך. על

 משם ותמך אייזנברג, למישרדי
שריר. בקבוצת כבשלט-דחוק

 מתה כשהבורסה כשנה, לפני
 בארץ הרבים אייזנבדג ועיסקי

 על הוחלט שירטון, על עולים החלו
 עם ונשאר יצא אלבין ראורגניזציה.

 - ואמישר שרנוע נחושתן, מעליות
 לעסקים חברו להשקעות. חברה

תפס עצמון, מנחם ולפוליטיקה.

? אלבין
מקומו. את

 איש-שיחה הוא אלבין מיקי
 לו יש רב. אישי קסם בעל מעניין,
 הוא ומשמאל. מימין רבים, חברים

 פנאי מוצא הוא עתה לגליה. נשוי
 תיקשורת. - שלו אחד לעיסוק

ולאחרו מוניטין בירחון שותף הוא
 חדשות, לצהרון גם התחייב נה

 שלושה לפני נכנס אליה הרפתקה
 שלושה של בסדד־גודל חודשים

 בידיו מחזיק אלבין דולר. מיליון
 השליגז קול ספינת ממניות חלק גם
 ליאורה עם ביחד נתן אייבי של
 יועץ ניר, עמירם של אחותו ניר,

 חבר שהוא לטירור, ראש-הממשלה
אלבין. של טוב

 לצורכי אלבין שהה באחרונה
 יריביו בארצות-הברית. עבודה
 משמועות שמועות עליו הפיצו

 רגוע בארץ, שוב הוא אבל שונות,
 קונצרן את שעזב מאז יותר,

אייזנברג.

 מה להבין קשה קצת ודיווחים, הודעות
 אינו שקרה, מה באתא. קרה למעשה

מכת־גורל. או אסון־טבע בגלל

כסף,
כסף הרבה

 בקשר המעשה סיפור אשית ך*
המיל אייזנברג. לשאול אלבין בין 1

 אלבין את רכש היהודי־יפאני יארדר
 של התמחותו היתה זאת כאשף־בורסה.

 לא מתה, כשהבורסה (ואכן, אלבין.
 להמשיך עילה שום לאייזנברג היתה

 את ניתק והוא אלבין, עם הקשר את
 הבורסה היתה עוד כל אבל הקשר).
 ■ של מוכרת בשיטה אלבין פעל בורסה,
 בסיטונאות, כמעט חברות, רכישת

 על הפיננסי. למצבן ישיר קשר ללא
 אותה שלחברה הקפיד כן שאלבין מה

 חשובים שהם נכסי־קרקע, יהיו רכש
 הנכסי הערך קביעת או שיערוך לצורך

לצי מניותיה הנפקת בעת החברה של
 של שערך יראה גם שהציבור כדי בור,

המוצעות. המניות מאחורי עומד ממש
 הספנות, בנק ברכישת היה כך
 מבוטלים, לא דלא־ניידי נכסי לו שיש

 באתא, וכמובן נחושתן במעליות
1 גדולות, קרקעיות רזרוות לה שיש

 אלה בימים אפילו ביקש בה עובדה
הז להצדיק כדי להסתייע שרון אריק
לאתא. כסף רמת

 ברכשו כך אלבין פעל אכן ואם
 מניותיהן את להנפיק על־מנת חברות,
 בבורסת רבים כאילי־הון נהג לציבור,

בבור שלה: הטובות בשנים תל־אביב
 שחקים מרקיעות המניות טובה,בה סה

 אפשר הממשי, לערכן קשר שום ללא
 וכמובן הציבור את למשוך לשחק,
כסף. הרבה כסף, לעשות
 שקבוצת־אייזנברג אחרי קצר זמן

 ז הון גייסה אכן היא אתא, על השתלטה
 שיב־ גוייסו 1978 באוגוסט מהציבור.

 גייסה 1981 ביוני דולר. מיליון עה
 אך נוספים. דולר מיליון ארבעה אתא
 דולאריות, איגרות־חוב אלה היו הפעם

 .1991־1984 לשנים יועד שפידיונן
 בבחינת שהוא זה, שכסף להניח סביר

 מצב עקב יוחזר, לא לאתא, הלוואה
החברה.
 1* לא האלה הדולר מיליון 11 אבל

 נואשות זקוק שהיה המיפעל, אל זרמו
זה. לחמצן
 לפני באתא, המפולת אחרי מיד
 שהסתיימה מפולת — חודשים כמה

 של חלקי שיתוק כונס־נכסים, במינוי
 — מעובדיו 700 ופיטורי המיפעל,
 ח״כ (במיוחד ח״כים כמה התעוררו

 כהן) רן רץ. וח״כ צבן יאיר מפ״ם
 שהתרחש מה של יסודית לבדיקה
 היה הח״כים את שהינחה מה במיפעל.

המנו גדולה, כה שחברה ייתכן שלא
 אייזנברג, כקבוצת קבוצה על־ירי הלת

 תיכרע ופיננסי, כלכלי בניהול המנוסה
כך. סתם תחתיה

 אתא כי מגלה אלמנטרית חקירה
 האחרונות, השנים חמש משך הפסידה

דולר. מיליון 21 כ־ ,1984־1980
 ** והמצט־ הרצופים ההפסדים עובדת

 תמיהה. מעוררת שנה אחרי שנה ברים
 לאינטרס גמור בניגוד הם הפסדים הרי
פרטית. בבעלות שהיא חברה של

 שיקמו, לא
פיתחו לא

 של העלוב מצבו לעומת ^ך״
 אלה בשנים שערכו המיפעל,

 — רולר מיליון בחמישה־שישה נאמד
 בשיעורים בבורסה אתא מניות הורצו

מדהימים.
 של מניות כאשר — לדוגמה

 בשיעור בבורסה הורצו אחרות חברות
 מפי יותר ללא הגיעו הן מאוד, גבוה

 של הריאלי מהערך שישה עד ארבעה
חברות. אותן נכסי

 לפי אתא מניות הגיעו זאת לעומת
לערר הממשי, מערכו בקירוב 30־25

)10 בעמוד (המשך


