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להב לשווימר גרינשפון סייע
 הוגש לישראל, מטוסים ריח

 על דאליץ מו נגד כתב־אישום
למצריים. נשק הברחת
 קנדי טייס מוזכר הנאמנים בספר

 לשווימר כעוזר מק״נוטן, אנדרו בשם
 1977 בשנת המטוסים. בהברחות

ושווימר גרינשפון מק־נוטן, הקימו

 בעיתונות שנחשפה אחרי וגרינשפון.
 שווי־ ממנה ירד התרופה, של התרמית

מר.
 ו,981ב־ שוב הופיעו וגרינשפון הוא

 באמריקה. אל״ף סניף בראש כעומדים
 אל״ף, בראש אז עמד פירון מייק

 באמריקה. תורמים גייסו והשניים
,1983ב־ שוב הופיעו הם

ביניהם* קישר!

 לאל גרינשפון האנק סייע ולא ך
 לישראל מטוסים להבריח שווימר /
 זה, את זה מכירים היו לא הם ,1948ב־

 באמצעות פוגש היה לא שווימר ואז
 ומאנוצ׳ר חשוקקי עדנאן את גרינשפון

 האיראנית הנשק עיסקת גורבאניפאר,
השלו בדרך לפועל יוצאת היתה לא

לא שמיר ויצחק בוצעה, שבה מיאלית

 בפגי- נכח ואח ונימרודי, מר
 שמיר יצחק שבין שת-התחקיר

לנימרודי.
 שימעון של ידידו הוא שווימר אל
 שווימר של היותו מתקופת נאמנו פרם,

 מראשי האווירית, התעשיה מנכ״ל
 עד עליו אדירה השפעה ובעל אל״ף,
שווימר הצער למרבה אולם היום.

 כדי שיעורי־בית להכין צריך היה
האמריקאים. חקירות מול לעמוד

 של הקשר אינה המרכזית הבעיה
 העיסקה גיבורי של המאורגן הפשע

 נותן שבה הקלות אלא האיראנית,
 של מצומצמת לקבוצה פרס שימעון
האו במידבר הליכתו מתקופת חברים,

בו. לתעתע פוזיציה,
 מיכאל עורך־הדיו אותו סיבך כך

 היה בלס(פירוז בפרשת פירון (״מייק״>
 פרס למען אזרחים — אל״ף מראשי

 דויד של העיקרי עורך־דינו וגם — .
בפר שווימר אל סיבכו גם וכך בלס),

האיראנית. הנשק שת
לראש־הממ־ יועץ שהיה שווימר,

 עד בפרס שולט פרס, שימעון שלה
היום.

 רשמיות לשיחות פרס נסע כאשר
לפמל צירף חודש, לפני בוושינגטון,

 אהוד מהליכוד חבר־הכנסת את ייתו
 שאול- בכך זאת הסביר הוא אולמרט.

 ועדת־החוץ־והביטחון חבר הוא מרט
 נציג יהיה שלווערה וחשוב בכנסת,

! במישלחת.
 צורף לא למה ששאלו היו

 וקיבלו אבן, אבא הוועדה, ירד
 זה היה כי לא־רשמית תשובה

 לצי פרס על שלחץ שווימר אל
 מטפל אולמרט אולמרט. את רח

שווי־ של בענייניהם באחרונה

 מאורגן פשע אישי עם עסקית קשור
 בהשקעות בעבר והסתבך באמריקה,
ביותר. מפוקפקות

 ליאונרד מאת הנאמנים הספר
כ מקדיש מערכות, בהוצאת סלייטר,

 אל שהושיט הסיוע לתיאור פרקים מה
 מטוסים של הרכישה באירגון שווימר

 בשנים לישראל והברחתם באמריקה
 וכן ,174 עמוד כ״ח, בפרק .1949־1948
 כיצד מתואר ,271 עמוד מ״ה, בפרק
 האנק בשם יהודי על-ידי שווימר נעזר

 תחנת־רדיו בעל שהיה גרינשפון,
בלאס־וגאס.

 היה הספר, לפי השניים, בין הקשר
שנים. באותן ביותר עמוק

 הפושעים ^
היהודיים 54?

 בסיפרות רבות מוזכר רינשפון ך
 בספר למשל, האמריקאית. הפשע ^

 אוביד מאת האחרון המאפיוזו
 ניו־יורק של הספרים הוצאת דימאריס,

 בפרק והלאה, 183 בעמודים טיימס,
 ללאס־וגאס, יוז הוארד חדירת על

בהרחבה. גרינשפון מתואר
 בלאס־וגאס דרכו את החל גרישנפון

הי אילי־הפשע של כקצין־העיתונות
שה לנסקי, ומאיר סיגל באגסי הודיים

וה־ לעיר־הימורים וגאס בהפיכת חלו

 יעקב אליהם הצמיח והפעם
 גו־ בוב נוסח: שותח נימרודי.

ירחון־הערווה.פנ מו״ל צ׳יונה,
 נוסח: שותח באמריקה. טהאוז״

אייזנברג. שאול המיליארדר
 אינטר־ בשם חברה הקימו הם

 סיסטם(אינסקו), נוקלייר נשיונאל
 להשקיע מממשלת״ישראל וביקשו

 גרעיני בכור דולר וחצי מיליארד
בנחל־שורק.

המאפיה
האיטלקית

 כספים השקיע גוצ׳יונה וב ^
 הקמת על המבוסס בהליך רבים ^

 וזולים־יחסית, קטנים גרעיניים כורים
 כורים של הקיימת השיטה לעומת
 בסדר, הכל הנייר על ויקרים. גדולים

 כי טוענים ההמצאה מתנגדי אולם
 הכל בתיאוריה כאשר קרובות, לעיתים

כך. לא זה בפועל עובד,
 הפשע מאנשי בעבר היה גוצ׳יונה

 לוצ׳יאנו. לאקי של האיטלקי המאורגן
 וכך לנסקי, מאיר עם בעל־ברית שהיה
שווימר. את ודרכו גרינשפון, את הכיר

 את היטב הכיר כישראלי, שווימר,
 צבאי נספח מלהיות שחדל נימרודי,
 וכורי־ נשק של לספק והפך באיראן
חדל ששווימר אחרי לאיראן. התפלה

בלאס־וגאס. המאורגן הבשע שר עיסקי־ההימווים היא המחברת החוליה
באיראן ויגול 1 בעיסקות ומישודהביטחוו המוסד משובות וול גילויים

 (מימי!) בוס
 חשוסק■(משמאל)

 ביניהם שוו־מו ואל
ומי מה (למעלה):

פל בשם הראשון הקזינו את קימו
עי כמה לבעל הפך אחר־כך מינגו.
אח ועסקים תחנות־טלוויזיה תונים,

קאנטרי־קלאב. כמו רים,
 לווגאס, לחדור יוז התחיל כאשר

 בכל גרינשפון של עיתוניו בו נלחמו
 גרינ־ כי ומצאו בדקו יוז אנשי הכוח.
 , ולמעשה כספיות, בצרות נמצא שפון

 בו להשקיע יוז את להכריח היא מטרתו
 מיליון משישה יותר השקיע יוז כסף.
 ועוד הקאנטרי־קלאב, בעסקי דולר
 עברו ומאז גרינשפון, של עסקים כמה

ביוז. לתמוך עיתוניו
רק אנו בסיפרו יאנינגס, דין הסופר

ת א לביב יגאל מ
 ביוגרפיה שהוא זה, את זה הורגים

 חבורת־הפשע סיגל(מייסד באגסי של
 מאיר עם בשותפות בניו־יורק, הידועה
 גרינשפון האנק מפי מספר לנסקי),

 ומייד הרצח לפני סיגל עם היה כיצד
 מיקי על־ידי נרצח אגב, סיגל, אחריו.

 מלוס־אנ־ המאורגן הפשע (איש כהן
ש אותן לאצ״ל רבות שהתרים ג׳לס,
נים).

 סיגל של הרצח לאחר שנים כמה
 הפשע דאליץ(ראש ומו לאנסקי הקימו

 בשם נוסף קזינו בקליבלאנד) המאורגן
 קצין־ היה וגרינשפון דזרט־אין,
 הזה. הקזינו של העיתונות
שנה אגב, שכה כאותה.ה

 תרופה ולמכור לפתח שניסתה חברה,
לאטרייל. בשם הסרטן נגד

תרופה
סרטו נגד

 מק־ ,העיתונות לדיווחי התאם ^
 בעבירות בקנדה הורשע נוטן

 קרן והקים בבורסה, והונאה מירמה
מדעיות. תיאוריות מחקר לעידוד

 נאסרה ״לאטרייל״ התרופה
שנמ אחרי באמריקה, לשיווק

וב תרופת־אליל, היא כי צא
 כי נמצא האח־בי־איי חקירות
 על 700ס/״ מרוויחים מפיציה

 של הוא המימון וכי ההשקעה,
המאורגן. הפשע

 התרופה את הציע שווימר
 לה שיתן כדי וייצמן, למכון

 אותה דחה זה אד גושפנקה,
ד את שווימר גייס אז מייד.  ד
 את להפיץ והחל רובין, דויד

 תוך תחילה בישראל, התרופה
 של בנייר־מיכתבים שימוש

 ואחרי האווירית״, ״התעשיה
 חברה של נייר על לנהלה שחדל
 מוצרי- המשווקת אפ״ם בשם

תעופה.
 בישראל לעיתונאים אמר שווימר

מק־נוטן על־ידי ממומנת התרופה כי

האיראנית? רעיסקת־הנבר לחבוו אותם הביא מה - חשוקק׳ שווימו, בוס,
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