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לשאלונים הכותרת
המאושר? האוברדראפט מהו

 לחלוטין: חסויות יהיו בו התשובות
הש הגשת ליום עד החובות רשימת

 ריבית,• נושאים מהחובות אילו אלון:
 בבנקים; המאושרת משיכת־היתר מהי
 משיכות״היתר; של השנתי הממוצע מה

 נכסים דלא־ניידי, — הנכסים רשימת
וקרנות. עזבונות נדים,

רייכמן פול אח
מיליארד 18

רייכמז אלברט אח
בתל־אביב הקיריה שטח

ס

 רמזים, יצאו רייכמן האחים מחוגי
 להם שנמסרו הפרטים כל לא כאילו

הישי 500ש־ התברר, כר אחר נכונים.
 130ב־ המסתכמות בקשות הגישו בות

 יותר הרבה — לפחות דולר מיליון
 מ־ יותר ובוודאי המובטחת, מהקרן

ריווחי־הקרן.
מד עובדה נודעה אחר־כד

 של קיומה עצם יותר: עוד איגה
בסימן־שאלה. נתון הקרן

 הכניסו לא מסתבר, הרייכמנים,
 התכוונו הם אחת. אגורה אפילו לקרן

 מיליון 40מ־ תורכב שהיא מלכתחילה
 חיה- המנוחה הנדבנית עיזבון של דולר

 מתורמים מיליון 20 עוד גרוס, קרולין
 ליתרה באשר בחו״ל. אחרים גדולים

 אולי כי הבטיחו — מיליון 40 —
נוספים, מתורמים אותה לאסוף יצליחו

ממקורותיהם. ואולי ,
 אין בתדהמה. הוכו הרבנים

 תיקווה אין תרומות, אין קח,
ארגז אחד: דבר רק נותר לכסח.

שך הרב
פרוטה הגיעה לא הדולר מיליון 100מ־
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501 מם׳ ממוספר שאלון
לעבוד אי־אפשר חרדים אנשי־עסקים על

ת פי על הועדה עזרת ו חי ת תהיה הקרן הנ י תנ ו ות מ יב ת לקיחת באי בהתחי או ו ת הלו י יב  בר
. יתר למשיכת (פרט ( ק נ בב

ם, אלוציס של במקרה רי ת אפשר יהיה חמו ו נ ו לבית לפ י ן מנת על לכך, שיקבע ד  שירו

חליט י בנושא. ו

הגרעונות מצב השאלון:
להלוואות בית־דין

 להוריה השדכן חזר הבחינה בסיום רף.
 אינו שלה ״האף בצער: להם והודיע

 הבחור!״ בעיני חן מוצא
 האחים מתכוונים מה ברור לא לאיש

 שנפל באוצר־המידע לעשות רייכמן
לידיהם.

בעת מחזיקים שהם רק ברור

 מיסמכים, 3000 ובו גדול
 הכמוסים הסודות את המכילים

 ארגז עולס-התורה. של ביותר
 רייכמן האחים בידי נמצא זה

ועושי־דברם.
 כי ראשי־הישיבות תפסו מדי מאוחר

 לא־כלום תמורת סודותיהם את הסגירו
לראות בחרדה, מצפים כולם וכעת —

 שצולמו מהם, שלושה של תצלומים
רבות. שנים לפני במיקרה
 לעבור הרייכמנים יכולים לכן
 או ניו־יורק טורונטו, ברחובות בשקט

 — אותם יזהה* שאיש מבלי ירושלים,
 100 לקבוצת שייכים הם כי אף

 בעולם. ביותר העשירים
״טיים״ האמריקאי השבועון

 הם בעיסקיהם השכירים אלפי על
בשבת. לעבור אוסרים

 אולימפיה שלהם, החברה בבעלות
 בניר גורדי־שחקים שמונה יורק, אנד
 בוול־ ביותר החדיש והבניין יורק

 שטח־המיש־ של הבעלים הם סטריט.
בעולם. ביותר הגדול ררים

 (יששכר־ אלברט האחים, לבכור
 אף בירושלים. נכסים גם יש דוב),

ביש מהשקעות האחים נמנעים ככלל
 בתעלולי ופעמיים פעם נכוו כי ראל,

המקומית. הבירוקרטיה
 פקידים להם הבטיחו שנים 12 לפני
 להם, תמכור שהמדינה ביותר בכירים

 מיתחם־ את ביותר, קצר זמן בתוך
למ יעבור כאשר בתל־אביב, הקיריה

 עיסקת־ להיות נועדה זו אחר. קום
 בתולדות ביותר היקרה המקרקעין

 והתייעצויות, דיונים נערכו המדינה.
 לבניה: ראשונות תוכניות גובשו וכבר

ל נועדו שבקיריה מישרדי־הממשלה
 ועל אחי, במיגדל־מישרדים השתכן

בנייני־דירות. לקום עמדו השטח יתרת
 שהכל לרייכמנים התברר במהרה

ריקות. מילים
 להיכנס שוב ניסו שנים תשע לפני
 טפחות. בנק את לקנות רצו הם לארץ.
 העיס־ כי להם הבטיחו בממשלה שרים

 נודע בעיתונים מקריאה רק סגורה. קה
 והם המזרחי לבנק נמכר שהבנק להם
מרומים. הרגישו שוב

מהש החמישה נזהרים מאז
אינם הם מאש. כמו כאן קעות

 באיזו האפור? בעחק כספים הישיבות רח מי אצל
 שבה בתיבה מרוכז הבל הילוו? הן ודמי ריבית?

תנדוד היא למי יודע אינו ואיש - מיסמכים 3000

רייכמן דלף אח
טפחות־ ב.בנק אכזבה

החו על השאלון התעכב ובמיוחד
ה הסכומים, המלווים, שמות בות:

תאריכי־פירעון. ריבית,

שבי במידע האחים ישתמשו כיצד
דיהם.
להש ניתן הזו המוזרה הפרשה את

 בחוגי־ אך היטב. מתוכנן ל״עוקץ״ וות
 הלקוח אוזר, משל מעדיפים החרדים

היהודי: מהפולקלור

 טטמפטיז
לכלה

 השא־ את מילאו המבקשים ל ^
וחיכו. לוועדה אותו הגישו לון, ^

 לא ודבר שבועיים, עכרו
מהארץ. הסתלקה הוועדה קרה.

השמועות. פורחות החלו השבוע

הלוכאוויצערס
חשד

 לנערה שהבטיח בשדכן **עשה
 היה אחד תנאי רק מצויין. שידוך 1̂

לב מתעקש לעשות, מה הבחור, — לו
 כפי אותה ולראות המועמדת את חון

 שיצאה איך בדיוק השם, אותה שברא
המ הכלה הסכימה ברירה בלית מבטן.

האב־ לפני לחלוטין התפשטה יועדת,

הש בגרונן. הישיבות כל את
מתענ רבים כי אומרת מועה
 במם־־ החל במיסמכים: יינים

 המחנות בראשי וכלה ההכנסה
החרדי. ברחוב הניצים

 את עשו הם מדוע גם ברור לא
 שהמניע היא הרווחת ההנחה התרגיל.

 אבל לשמה. רדיפת־כוח הוא שלהם
 ש״ך הרב של בשליחותו פעלו כי ייתכן

 חרדי מחנה עם מזוהים הם אין ולמענו.
 ביותר הטובים וקישריהם אחר, או זה

בורג. יוסף עם דווקא הם בישראל
 דמויות הם רייכמן האחים חמשת

 רק ידועים בציבור אלמוניות. כמעט
 שלא מקפידים שהם מפני שמותיהם,
 מע־ בשום בטיחות. מטעמי להצטלם,

 למצוא ניתן לא בעולם רכת־עיתון
רק קיימים שלהם. מעודכנים תצלומים

 חודשים שלושה לפני העריד
מילי 18ב־ האדיר רכושם את

דולר. ארד
 הונגרי סוחר־ביצים המישפחה, אבי
מ מישפחתו את מילט לווינה, שעקר

 נדדו הם הנאצים. בוא עם אוסטריה
 מארד שבצפון לטאנג׳יר ומשם לספרד

קטן. הון היה ברשותם קו.
 עם יחד האחים היגרו שנה 30 לפני
 פליטים אז היו הם לקנדה, הוריהם

חסרי-נתינות.
 את להפגין התחילו הם בטורונטו

 האמיתיים. העיסקיים כישרונותיהם
 בנייני־ על השלטו שנים כמה בתוך

 עיסקי־ הקימו העיר, במרכז מישרדים
 פ־ימ את קנו אחר־כך קבלנות־בניין,

 ויערות־עד בקנדה הגדול על־הנייר
המדינה. במערב

 להם רק אותם. שידמו מוכנים
אחרים. על לעבוד מותר

הפ של שלהם, המבריק מהתרגיל
 במיקרה לגמרי ניצלו הישיבות, שטת

 חב״ד מוסדות אמרכלי מוסדות־חב״ד.
ל עמדו הטפסים, את לידיהם קיבלו

המבקשים. לתור ולהצטרף אותם מלא
 פנו הם האחרץ ברגע אולם

 להם שהורה כניו־יורק, לרבם
 יפול איד קודם לראות להתאפק,

האחרות. הישיבות אצל דבר
 הרב נציג של בוועדה נוכחותו אולי

 הלובאוויצ׳ער, של התקיף יריבו ש״ך,
אותו. הרתיעה
 שמוסדות־ מסתבר כעת

הא ברגע לחמוק הצליחו חב״ד
 עולם־ שרוב העוקץ, מן חרון

 קורבן. לו נפל התורה
י נזיעד, גיורא — - 1 5 —


