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קשור הוא עימן !!ואויות,
 קורלאן, הסודי התאגיד נשיא מיתר, צבי ורך״הדין )
 סודו ואיש נאמגו הוא לוינסון, יעקב נו קשור שהיה 4

 לוינסון של משותפיו קאהן, מוריס איש״העסקיס
 הרגיש בתפקיד מכהן ,50ה־ גיל בסביבות מיתר, נוח.
 בתל״אביב. עורכי־הדין לישכת של המחוזי הוועד ,יי״ר

 הגדולה היא תל״אביב במחוז עורכי־הדין לישבת
 הלישכה נציגי משני אחד גס הוא מיתר עורן־דין נודאל.

 של ועדת״הכספים יו־ר הוא שופטים. לבחירת עדה
 הלישכה נשיא לכהונת ודא* ומועמד עורכי*הדין זבת

הבאות. חירות
 במחוז עורכי־הדין לישכת מוציאה ביוזמתו, לאחרונה,

 אזרחי. בית״מישפט דיני קונץ חקיקה, קובצי •אביב
 המוי׳ל עורבי״הדין של המרכזית הלישבה היתה כה
 עומד מי שואלים: מיתר של מבקריו חקיקה. ובצי
 תל־ במחוז החקיקה קובצי את להוציא ההחלטה !חורי

 ובהיות דבר, לבל מיסחרי בעסק שמדובר מאחר :יב!
 ,פרקליטן שהוא דפי־זהב, של חברות בהרבה קשור תר

 בהוצאת מעטיקים מי את מיתר: של היריבים אלים
 בהם היש ההוצאה! לאנשי משלם מי חקיקה! כצי

 מציינים אין למה סטודנטים! בהם אין למה ׳ודנטים!
 או ועד־המחוז, המו״ל: הוא מי חקיקה קובצי כריכת

 מיסחרית! פרטית חברה !א
 ללישכת בבחירות במפא׳י. קשור מיתר היה בנעוריו

 השתתף הוא ,1985 בפברואר שנערכו ■כי״הדין,
 להצביע קרא המפד׳ל, מטעם בטלוויזיה שדיר־שרות

 שעל הליכוד, עם להטכם הגיע הוא הדתית. המיפלגה ד
 מועמד מלהעמיד תימנע הצעירים", ״סיעת סיעתו,

 עורך־הדיו בבחירת ותתמוך הלישכה לראשות חירות
 של מוסכם מועמד מיתר יהיה ובתמורה ברגר, זם

 החופשי") ״המיקצוע הליכוד(המנונה וכן הצעירים", יעת
בבחירות עורכי־הדין לישכת נשיא לכהונת המפד״ל, ־ס

 אעשה! ״מהאות.
שעדודיהד אקיס

 ברגר, מנחם עורך־הדין עורכי־הדין, לישכת ישיא
 שמציגים השאלות אותן את כי שעבר בשבוע לי אמר

 הלישכה שמוציאה חקיקה, קובצי בעניין •כי״דין
 לשאול". יכול אני ״גם מיתר, צבי שבראשה !חתית,

 להוציא דעתו על החליט המחוזי הוועד כי הוסיף, ברגר
 המרכזית שהלישכה העובדה למרות חקיקה, קובצי ז

 שואלי אותם כמו הופתעתי,״ אני ״גם זאת. להוציא גה
 נראה שערותיה! אקים אעשה! ״מה הוסיף: הוא ואלות.

 יש ציבורית מבחינה אולי אך תקין, לא משהו כאן שאין
 ההוצאה באמצעות הקבצים את להוציא לא למה פגם. נן

 המרנזית!" (נו,
למיתר: ,ובחזרה

 הדר־ בבניין שונן מישרדו בקריית״אונו. מתגורר הוא
 בתל״אניב. המלך שאול בשדרות נה

 עליו האסור דבר בקורלאן. מניות בעל הוא האם
 נאמן רק הוא שמא או החוק, על״פי בהיתר אלא זראלי,

החוק! על״פי המותר דבר איש״קש, אחרים,

משיב. אינו הוא
 מטפל הוא ומתוחכם. חריף כאיש אותו מתארים מכריו

 מיודדים השניים קאהן. מוריס של בהשקעותיו שנים
 עורק, מננ״ל הוא מיתר, שמואל עורך־הדין, של אחיו מאוד.

קאהן. שבבעלות דפי־זהב של חברת״האם
 בשליחויות לרוב בחו״ל, בנסיעות הרבה נמצא מיתר

 33וב־ ואדוזיות חברות בשש קשור עצמו הוא קאהן.
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 אתה ״ממה
הוששר בל-בך

 עודד״ עם ראיון שביקשתי אחרי ,1985 אוקטובר •י^
 והעלומית הגלויות החברות אלוף - מיתר צבי דין ₪₪

 כך - עוד היכן יודע ומי בפאנמה ובוואדוז, בישראל
בינינו: הטלפונית השיחה התנהלה

 איתך. עיתונאי ראיון לצרכי פגישה מבקש אני -
אתה מה על מתראיין. איני כלל ״בדרך מיתר: עורך־דין

אותי!" לראיין רוצה
 קורלאן. חברת על -

דממה.
הלו! חלו, -

זאת." בחברה נאמן אני להתראיין. יכול ״איני מיתר:
 בקשר חשדות נמה מתעוררים נשיא־החברה. אתה -

 לוינסון. יעקב של בה בפעולותיו גם הקשורים לקורלאן,
 ובין בחברה, הוא אף קשור שלך, הקליינט קאהן, מוריס

 בחברת קשורים ושניהם משותפות, עסקות היו השניים
יו־אס־איי,

חשדות!" .יש מיתר:
• ו נ -

להיות.־ ״יכול מיתר:
 הפועלים. בבנק פנימיים במיסמכים מוזכרת קורלאן -

להיות". ״יכול מיתר:
 מוריס של עסקים מנהל מיתר, שמואל אחיך, גם -

קאהן.
להיות." ״יכול מיתר:

 ״יכול מגיב אתה באחיך, הקשורה זאת, שאלה על גם -
חושש! כל״כך אתה ממה להיות!"

דממה.
 על מכתיבה מנוס יהיה לא כי מיתר לעורך־דין אמרתי

 לממשלה המישפטי היועץ והמישטרה, בקורלאן, חלקו
 על דעתם את לתת שיצטרכו הם אחרים וגורמי־חוק

 ב״יכול שאלה כל על תשובתו אחרי הטודי, התאגיד
להיות".

 נשיאה! שאתה בחברה כשורה לא משהו אולי -
להיות." -יכול מיתר:

 - שבועות כמה להמתין מוכן אהיה כי לו אמרתי
 לשנות קורלאן כנשיא היה יכול הוא רצה, לוא בינתיים,

 שיימלך כדי - וכוי להעלים להטתיר, בתאגיד, דברים
 להשיב יסכים ואולי - מפעילו קאהן, במוריס יוועץ בדעתו,

שאלותיי. על
 לא מיתר. עורך־דין עם הטלפונית השיחה נסתיימה כך

ממנו. יותר שמעתי
 חוקרי־מישטרה שאלותי. למישמע בהלם היה כי חשתי
 כי השיבו תגובתו, את לידיעתם שהבאתי בדימוס, ותיקים

 לגבי אפילו כי שהופתע, לאיש אופייניות כאלה תשובות
להיות." -יכול השיב אחיו עיסוקי

 מחיים תגובה לשמוע ביקשתי 1985 נובמבר בסוף
 מיסתור שמצא לוינסון. יעקב של איש־סודו ברנשטיין,

 הצגתי זאבי. גד הישראלי הקבלן של בחברתו בלונדון
השפופרת. את טרק ברנשטיין אך הטלפון, דדך עצמי

 ואחרים לוינסון ב״קורלאך. ז
 אנשי-קש מאחורי ותתרים

 חרמש כאשר מיתר, צבי ד
 רובו או כולו — ״קורלאך ל
 קאהן למורים לו, שייכים ■

 אמרי- או ישראלים לעוד ולי
וים.

 מצויים בשווייץ, בעיקר בעולם,
המוכ ואחרים רואי־חשבון ״כי־דין,

 שומרי־סוד, מיקצועיים כנאמנים ן
 שנתי או חודשי תשלום, תמורת :ר

 מצויים כאלה אנשי־קש. משמשים
בקורלאן.

 משאבי-הבגק ^
זרים לגורמים

 שם היה קודם — טיבלה״, 99ל
שהו־ עד שטיבדלה, התאגיד

 — 1981 באוגוסט החדש לשם ף
 כמו שטיבלה גם .1981 ביולי ודה

 הקשור פאנאמי תאגיד הוא' רלאן,
 שבה בשנה נוסד הוא לוינסון. קב5

חיים סודו ואיש לוינסון יצו

 וצברו אמפ״ל מניות את ברגשטיין
 הון מאוד, גבוהים רווחים זאת בדרך
אנשי־ בידי מנוהלת שטיבלה גם עתק.
קש:

ז׳נווה. נשיא, בארט, א' מיכאל •
 קאסטיליירו, אוגוסטו סיסיליו •

סיטי. פאנאמה מזכיר,
 השלישי, ווטסון וילבור לירוי •

סיטי. פאנאמה גיזבר,
 מעללי את שחשף רוטמן־סיוון, דוח
 והדוח ברגשטייין וחיים לוינסון יעקב
 את מזכיר ),1984 בינואר נרשם

 שלא קורלאן, את לא — שטיבלה
 בהקשר רק — קיומה על כלל אז ידעו

 ידיעה ללא אך לה, שהוענקו הלוואות
 בקירבו אוצר ומה בראשה עומד מי

החסוי. התאגיד
 רוטמן שרגא של בדוח נאמר כך

 של הדירקטורים שני סיוון, ועמירם
 מעשי את שחקרו הפועלים בנק

לוינסון:
 ״שטיבלה פאנאמי, תאגיד

של בסד הלוואה קיבל ם.א.״,

 של בריבית דולר אלף 131
 בתום לפירעון .1.25+״/׳׳ ליבור*

 מניות הופקדו ובביטחון שנה,
החברה. שבחזקת ״אמפ״ל״

 התאגיד קיבל זמן כעבור
 אלף 370 של הלוואות סכום
 ב״יו־אס־ השקעות למימון דולר
 עמדה הראשונה ההלוואה איי״.

בנו היינו שנה, כעבור להיפרע
ו נפרעה לא אך ,1982 במבר
חוד בשלושה המועד נדחה
 עליות היו עת באותה שים.

ומ ״אמפ״ל״, במניות תלולות
 המגמה להמשך ציפיה תוך

 מועד של דחיה התאגיד העדיף
 מכירת של דחיה היינו הפרעון,
החלו חודש כעבור המניות.

 לפי הנקבע ריבית שער ליבור: *
 שקובעים ריבית של יומי ממוצע
 שער לפי בלונדון. מסויימים בנקים

בישר גם הריבית משתנה הליבור
 על בעולם אחרים ובמקומות אל

איגרות־חוב.שהרי ועל יורובונדס
משתנה. עליהן בית

 דצמבר ובסוף לרדת, השערים
 מכירת על התאגיד הורה 1982

 לזכותו שנותר ובסכום המניות
בז׳נווה. בבנק

ב התאגיד של הזכות יתרת
 אלף 570 היתה הפעולה ביום
 מלא במימון נקי רווח — דולר

שהו חו״ל, הפועלים״ ״בנק של
 זה תאגיד התאגיד. לזכות עבר
 תוך זה בסך רווח כן, אם צבר,
 במניות השקעותיו על שנה

 0.8 של משער שעלו ״אמפ״ל״,
 כי יצויין המניה. דולר 4.0 עד

 על־ נמכרו אלה ״אמפ״ל״ מניות
 ל״זב־ (״שטיבלה״) התאגיד ידי

 מצידה אשר אחר), רה״(תאגיד
 המזרחי״, ל״בנק מניות מכרה
 ל״בנק אותן מכר מצידו אשר

 דולר 4.0 של במחיר הפועלים״
המניה.

 שבה תמונה מציג זה הסבר
 ניצול של מצב בעליל מצטייר

העד הבנק, משאבי של לרעה
 מתן בעצם זרים גורמים של פה

מידע ניצול ותנאיה, ההלוואה

 עצום רווח לעשיית פנימי
 (״שטיב־ הגורם שבין בעיבקה

לבנק. לה״)
 (ולטר בחו״ל הבנק מנהל

 הפועלים״ ״בנק מנהל סימונסון,
 העניק אומנם כי ציין בציריך)
המנ לבעלי מיטיבות הלוואות

 חברת שאכן דיעה מתוך יות
ה לקבוצת שייכת ״יו־אס־איי״

 קיבל זאת לדיעה חיזוק בנק.
 מעצם וכן לוינבון, עם בשיחות
מ ״אמפ״ל״ שעובדי העובדה

 היו ההלוואות בחברה. טפלים
 דולר מיליון של גודל בסדר

אנשים. לארבעה
 קיבל יו־אס־איי לחברת בקשר

 ישירות הוראות בחו״ל הבנק מנהל
 יועץ להיות המשיך אשר מלוינסון,

 על פעל ברגשטיין ולהערכתו הבנק,
 — להלוואות באשר הוראותיו. פי

 מניות כנגד ,ניתנה אחת הלוואה
 מניות כנגד יותר והחדשות אמפ״ל,

 לבעלי להלוואות באשר יו־אס־איי...
 לוינסון אמר ביו־אס־איי, המניות

)16 בעמוד (המשך
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