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 ההלוואה מתן על הורה רק שהוא
 הוא בביטחונות. המניות וקבלת
הריבית. לנושא כלל שהתייחס הכחיש
 ברוח הרלוונטי הקטע כאן עד

 הדוח כותבי שטיבלה. על רוטמן־סיוון
התאגיד. מאחורי מסתתר מי ידעו לא

 ססבאלר ^
דווה דולר

 את לאחרונה גילתה קירה ^
הבאים: הפרטים 1 (

 חודשים כעשרה ,1984 בדצמבר
 לוינסון, יעקב של התאבדותו אחרי

 פאנמה, חוקי לפי שטיבלה. נמחקה
 מחיקת על ההודעה מיום שנים שלוש
 'לעוד לפעול ממשיכה היא החברה
 בעל לכל לאפשר כדי שנים, שלוש
 לצורך וגם נגדה, תביעות להגיש עניין

בה. ההון.שנצבר חלוקת
 את שירתה .שטיבלה״

 אנשי־ באמצעות בחייו לוינסון
 התאבדותו אחרי שלו. הקש
 והיא בה, חפץ היה לא בבר

 כחברה. מחיקתה על החליטה
 בהרצת רב הון הרוויחה היא

שילטו־ אשר ״אמפ״ל״, מניות

 אב — ״שטיבלה״ בנושא
 ״התכו — הפועלים״ ב״בנק

 לצו הבנק בכירי עם בארט״
 מהשלוז ההלואות דדטגת

 הפועלי ״בנק ראשי בציריך.
 נמ ומי מי היום עד יודעים לא
 .שטיפל של הבעלים עם

 הלדוא עליהם הרעיפו שהם
מקילים. בתנאים

 לפ פרט צירוף על־ידי זאת, בכל
 למסי בישראל הבנק ראשי הגיעו
 שטיבלה מאחורי ברורה: אחת

 ואבו לוינסון יעקב היו בתוכה
פליץ.

 הפועק בנק של פנימי במיסמך
 : לזכות הועבר 8.12.78ב־ כי נאמר
 בניו־יו הפועלים בבנק פילץ

 א הוראת פי ״על דולר 20,852.23
 לזן הועבר הסכום מלקוחותינו״.

 הסודיים החשבונות מאחד פילץ
 על־ בציריך בבנק שנוהל לוינסון,

 המי סימונסון. ולטר שם, מנהלו
 1100 של בהעברה הוא זה לחשבון

 הפועי בבנק שנתקבלה דולר,
 ס הפועלים בנק מאת בשווייץ

ק קודם שבוע בטלכס לונדון הסיטי
1ל הסביר סימונסון ולטר

בנקאי
פנימי מידע מניצול עצום רווח

 וגם בארצות־הברית החוק נות
 לא עדיין — הפועלים״ ״בנק

 האחרונה המילה את אמרו
 ותסעיר שתשוב זאת, בפרשה

 בה. והקשורים ״אמפ״ל׳׳ את
 רווחיה את חילקה ״שטיבלזל׳

 אנשי־הקש כולל שלה, לבעלים
לוינסון. של

 חיים גם כי להניח סביר
 מיסתור שמצא ברגשטיין,

 ישראל, מישטרת מפני בלונדון
ב״שטיבלה״. קשור

 מסבירים הפועלים בבנק בכירים
 שלוש כנראה קיבלה שטיבלה כי

 לחבריו מניות לרכישת אחת הלוואות:
 יו־אס־איי בחברתו לוינסון יעקב של

 מניות רכישת לצורך שתיים ועוד
 בתנאים הריץ) (שאותן אמפ״ל

מפליגים.
 תפחו המניות הרצת אחרי

 ״שטיבלה״ מכרה ואז המחירים
 ל״בנק היקרות המניות את

 של שרשרת דרך הפועלים״
 רוטמן־ בדוח (כמצויין תחנות
 אחד. ביום נעשה הכל סיוון).

 — ושות׳ לוינסון — המוכרים
 ואולי דולר, אלף 200כ־ הרוויחו

יותר.
 הפועלים״ ב.,בנק המקורות

 מיכאל ״שטיבלה״ נשיא כי גילו
 הבנק לבכירי מוכר בארט,

 גילוי זהו בשמו. רק בישראל
 מחשבות המעורר י מדהים,

 הבנק, ניהול דרכי על נוגות
 רבות. יבשות פני על הפרוש

 בהוראה־המלצה, הסתפק הבנק
 מלוינסון־ברגשטיין, שיצאה

 שהיה לבארט, הכסף את לספק
הבנה. צמרת בעיני נעלם

 בהעב ראה כי בתל־אביב הפועלים
 עמק להפקיד רצה ולא עמלות הזאת

 .ע? שולט שהוא ממוספר בחשבון
 נפו חשבון שיפתח כך על עמד לכן

 הס: גם נמשך האמור החשבון מתוך
פילץ. לרשות שהועמד

 האחר המנהלים שמות
 ב מוכרים לא ב״שטיבלה״

 סב הפועלים״. ״בנק לבכירי
 ה? השמות שני כי להניח
 רש בארט מאחורי פיעים

 כנאמק בפאנמה התאגיד את
מיקצועיים.

 פני כמה דחה פילץ אברהם
 ; להשיב ,1984 במרוצת מצירי,

 העלומים קשריו בעניין שאלותיי
 כא אגב, כדרך פעם. לוינסון. יעקב

 בו במלון במסיבת־חתונה פגשתיו־
 מיש! הוא אומנם כי פלט הוא אביב,

 כשהוסג אך ביו־אס־איי, ״מנהל"
 ס הוא פגישה וביקשתי ללחוץ
עימי. להיוועד או להוסיף

 ״משוב הפועלים״ ב״בנק
 ה פילץ אברהם כי עים״

 ז האמיתיים״ ״הבעלים
 איש־הי גם שהיה ״שטיבלה״,

 הורא; על־פי שפעל בתאגיד,
והנחיותיו. לוינכון
 1 שמו מוזכר רוטמן־סיוון בדוח
 העלו בחברה כ״מנהל״ פילץ אברהם

יו־אס־איי.
 רוט: שרגא נשאל כאשר

 שה בונה״, ״סולל מנכ״ל
 ל הפועלים״, ב״בנק דירקטור

 אד פילץ, אברהם על עתו
 יעי של מעשיו את שחקר

 1 בתשובה הסתפק לוינסון,
מסובך״. ״פילץ מילים: שתי

523 הזה העולם16


