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 מיתר צבי הישראלי ורךהדין ץ*
}  מיכאל השווייצי היהודי והמהנדס /

 תאגידים שני בראש עומדים בארט
 וש־ קורלאן — סודיים פאנאמיים

 לוינסון יעקב את ששירתו — טיבלה
 בנק ידיעת ללא המפוקפקים, בעסקיו

עמד. שבראשו הפועלים.
 קורלאן של נשיאה הוא מיתר

 באמצעותה קורפוריישן, בהאמאס
 גם ובהם אנשי־קש דרך לוינסון פעל

 נכסים, עתיר עסקים איש קאהן, מורים
 עורר־הדין הוא ואיש־סודו שפרקליטו

מיתר. צבי
 באוקטובר נוסד קורלאן תאגיד

 קור־ סי־וו־איי־בהאמה בשם 1979
הח שינתה 1979 בדצמבר פוריישן.

 בהאמאס לסי־וו־איי שמה את ברה
 לבהא־ ס׳ האות (נוספה קורפוריישן

,1980 בספטמבר שנה, וכעבור מהו,

14 י—נ

 שינוי אחרי החדש, שמה את קיבלה
 קורפו־ בהאמאס קורלאן נוסף,

ריישן.
מע בתאגיד התפקידים חלוקת

 נשיא הוא מיתר צבי עורו־הדין ניינת:
ומנהל.
 ומנהל. סגן־נשיא הוא הוג אגון •

בשווייץ. כתובת נושא הוא
 גיזבר מנהל, הוא פרי אריך •

משווייץ. הוא גם ומזכיר.
 בשווייץ. חברות 12 מייצג הוג אגון

 מייצג שאינו עורך־דין, הוא פרי אריך
בשווייץ. חברות

 ב״בנק בכירים מקורות
 להם כשנודע נדהמו הפועלים״

 את ביקשתי כאשר — ממני
 ״קורלאן״ בראש כי — תנובתם

 מיתר, צבי הישראלי עומד
שהיה קאהן, מורים של האיש

 המנוח. לוינסון' יעקב ממקורבי
 בשם חברה קיימת כי סיפרו הם

 אינקורפורייטד״ וורלד ״קוראל
 המשותף חוקי, גון שהיא

 ״בנק של הבת ל״אמפ״ל״(חברת
 עמד שבראשה הפועלים״,

קאהן. ולמורים לוינסון)

 שאינו איש־עסקים. הוא אה* ך*
\  בתיק־ הרכילות טורי את מקשט /

 שאינו כמעט שמו הישראלית. שורת
 ישראל, תושב הוא בעיתונים. מופיע
 מדרום־אפריקה. שנים לפני שעלה

 בתים בכמה מתגורר הוא בישראל
דפי־ של הבעלים הוא שונות. בערים

 השקעות־ עם שותפה שלו חברה זהב.
 הוא ובתל־רף. בגלגלי־זהב הפועלים

 בתעשיה. מעיסוקיו לוינסון את הכיר
 איי־טי־טי(אינטרנש־ את גייס קאהן

 החברה טלגרף), אנד טלפון יונאל
 בדפי־ להשקעה הענקית, האמריקאית

 אמפ״ל עם בשותפות שבניהולו. זהב
 באילת, התת־ימי, המיצפה את בנה

 באיי־הבתולה. דומה מיצפה ואחר־כך
 בים פרוייקטים להקמת חברה לו יש

 קורלאן אותה (אולי הקאריבי
 איש־מפתח היה הוא מיסתורית).

 לוינסון שהקים העלומה בחברה
 יו־אס־איי הפועלים: בנק גב מאחורי

בארצות־הברית.
 דפי־ של חברת־האם היא עורק

 מניות לו שיש קאהן, שבבעלות זהב,
 בן־ חיים לדיברי ביו־אס־איי. גם

 חברת־ למנכ״ל מישנה שהיה עזרא,
 (תה״ל). לישראל המים תיכנון

 לעסקים נכנס ממנה פרישתו ושאחרי
 ביזנס חברתו, דרך קאהן מוריס עם

קונסאלטנט. אנטרפרייז
 סירב הוא — קאהן לי אמר 1984ב־

 של קבוצה מייצג ״אני — להתראיין
 תואר לי ויש ביו־אס־איי. משקיעים

במעמדי." פילץ אברהם גם מנהל. של
 טיפל קורלאן, נשיא מיתר, צבי

 אחיו, ליו־אס־איי. קאהן בהצטרפות
עורק. מנכ״ל הוא מיתר, שמואל

 הפועלים״ ב״בנק המקורות
ידי וללא להפתעתם, כי גילו

 שר־ בפנמה חברה הוקמה עתם,
 לחברה זהים שלה התיבות אימי

המשו וורלד״, ״קוראל החוקית
 —זאת ולקאהן. ל״אמפ״ל״ תפת

 להטעות כדי אולי — לדבריהם
 ״קורדאן״ כאילו הבריות, את
 ה־ את המנהלת החברה היא

 הקא־ באיים התת־ימי מיצפה
בהלוו לזכות במטרה ריביים,

מבלבליב. הזהים השמות אות.
לקורלאן. השם הוחלף 1980ב־ רק

 לוינסון של המפוקפקים עסקיו רוב
 הפועלים בנק צמרת את נגדו שקוממו

גם אך ,1980 אחרי נעשו והחסתדרות.

 לפני מפוקפקות פעולות חסרו לא
 משליטת נכסים העברת כמו ,1980
 אבד לחברת בישראל הפועלים בנק
 חשבונות ניהול בארצות־הברית, פ״ל

 קבלת בציריך, הפועלים בבנק סודיים
ובו', מיסחריים, מגורמים עמלות

 האמיתי הנאמן הוא מיתר
 המי* הבעלים להוראות הכפוף

 אחריו ״קורלאך. של סתוריים
 ואנשי-הקש. המייסדים באים

 גם מייצג מיתר אם לדעת אין
 ללא כבעל־מניות. עצמו את

 מטבע־חוץ על מהפיקוח היתר
 אינו כזה דבר ייטראל״ ב״בנק
 מייצג מיתר כי ספק אין חוקי,

 בעלי-הון ב״קורלאך כנאמן
 קאהן, כמו להסתתר, המבקשים

 ואולי פילץ אברהם לוינסון,
עוד.

 הפועלים בנק בצמרת בכירים כמה
 יש המיסתורית לקורלאן כי ידעו
 יו־אס־ לוינסון. של בחברתו מניות

 מבעלי־ הוא קאהן שמוריס וגם איי,
 מניות בעל שהוא כפי בתאגיד המניות

ביו־אס־איי.
 הפועלים: בבנק המקורות הדגישו

 קאהן מוריס קורלאן המשולש ״נסגר
לוינסון". יעקב —

 עורך־הדין ״קורלאך נשיא
 הוא אך הסבר, חייב מיתר, צבי

 (ראה מוחלט אלם על שומר
מיסגרת).

 ״קורלאך שנשיא העובדה
 ש״בנק דבר — ישראלי הוא

 עד זאת ידע לא הפועלים״
 חובה מטילה — מפי ששמע

הפ את לחקור המישטרה על
 לוינסון״, ״תיק במיסגרת רשה

 הם מי איטית. בו שההתקדמות
 סביר ״קורלאן״? של המוטבים

 חלק הפקיד לוינפון כי להניח
טו הפועלים״ ש״בנק — מהונו

 ב״קורלאן״, — עליו לבעלות ען
 כי הנמנע מן לא בו. רק לא אך

 ואחרים לוינסון •טל השותפות
ודאי־רשו- ״יו־אם־איי״ בחברת

בארט* מנהל של ביתו
כבדים מנעולים עם מישרד מיבצר; כמו וילה

דרת
פרדה
בדנחה

 שטי־ נשיא בארט, א' מיכאל
 במיק־ מהנדס יהודי, הוא בלה,
 שמור במקום מתגורר הוא וגועו.
 המוקפת בווילה בז׳נווה. היטב

 ביתו עבותים. ועצים רב ירק
 נמה של הנעלים הוא כמיגצר.

 עשר מייצג וגם בשווייץ חברות
חברות.

 ד׳איטלי ברחוב שונן מישרדו
 מיספר־הטלפון גזינווה. 11 מספר
 ממוקם מישרדו .211533 שלו:

 בניין־ של השלישית בקומה
חמישה לרשותו חדש. מישרדים

פקי ארבע מעסיק והוא חדרים
מוג למישרדו הכניסה דלת דות.

שהות כבדים, מנעולים בכמה נת
יוצא- דבר - פלדה של לוח על קנו

 המישדדים דלתות לעומת דופן
בניין. באותו האחרים
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