
 חסביצקי יונתן תן1 חצי1 שנה אחרי הראשונה בפעם
לביב ליגאל הכד את נסיפר עיתונאי ן1ראי

שא[׳ •711 העדידו
 אך בתו, עם לדבר הפסיק אייזנברג

 את שתנטוש כדי אותה לשחד ניסה
 כדי לאמריקה אליו נסעה כאשר בעלה.
 — ילדיהם ועם עימו הסדר את לחגוג
 15ה־ בן אריאל ,17ה־ בת אמירה
 להפקיד עליה היה — 10ה־ בת וגיליה
 הסדר את דולר. מיליון בסך ערבות

היקר. 70 ברחוב בביתם עשו
 מביא אני זוכוביצקי של דבריו את

 השמטת תוך וכלשונם, במלואם כאן
 בדיבה. הגובלים קטעים כמה

 זוכוביצקי: אמר
היא אייזנברג של העיקרית הטענה

 המישפחתי. הרכוש על להשתלט
 אחריו. נגרר דיאמנט יגאל החתן
באס לפגוע אינטרס בארץ יש למי

איתי! שרב מישהו בארץ אין תר?
 שליט
ביזאנטי

 מנד עשיר שאני טוען ייזנברג̂ 
 שרדנו ואני שמיקי לו אומרים נו.

דולר. מיליון 180 שגנבנו אותו,
 להם הציע ארנון, יגאל עורך־דיני,

בא. לא ואיש איתי, ולברר לבוא

ס
שלו. הכסף מהיכן שואל לא אייזנברג

 לארווין אפריע שלא כדי הכל זה
 כמו אייזנברג את בודד הוא להשתלט.

 להיפגש לו נותן לא ביזאנטי. שליט
 הוא נוכח פגישה בכל אחרים. עם לבדו

 יוז, הווארד כמו הוא דיאמנט. יגאל או
 לו שהראו מה רק העולם על שידע

עוזריו.
בבורסה, העת כל עסקו ומנטה מיקי

 היה סיפסרתי. ולא מניות, היו לא ולי
 נגעתי ולא כללי, בבנק סגור תיק לי

 כל ומכרתי קניתי לא פעם. אף בתיק
פעם אף אישית החזקתי לא אני הזמן.

 וטען אטנימ״ס מינתבים לאשת■ שלח ,.מישהו
 א״זנבוג שר וחתנו בנו הומוסנסואר... שאני

ית...״ הואוד את נמו מהעולם אותו מבודדים

זוכוביצקי חתן
ביחד ודיינסטי דאלאס כמו

זדי * / /
הי אשתי, אסתר, שבו חודש >

 כמה קיבלה היא עימי, כאן יתה
 במכונת־ כתובים אנונימיים, מיכתבים

 הראשונים במיכתבים באנגלית. כתיבה
 מהצד. דונים לי שיש לה נאמר

 הו־ שאני האנונימי הכותב טען אחר־כך
 מניר נשלחו המיכתבים מרסכסואל.

מקומי. בול היה המעטפות ועל יורק,

 19 כעבור עכשיו, בדבריו קת־עולם.
המרו האימפריה כמו נראית היא שנים,
בסירטי־החלל. שעת

 עבד זוכוביצקי בטוב. התחיל הכל
 הסר בתחתית התחיל אייזנברג, למען

 שהפך עד למעלה, בהדרגה ועלה לם
 והמהימנים הקרובים האנשים לאחד
אייזנברג. על ביותר

 לישראל החברה את עבורו שרכשתי
 אחרי חודשים והרי מדי. יקר במחיר

 ואת לישראל החברה את שעזבתי
 חלקו את קנה הוא המישפחה, עיסקי

 לישראל בחברה הפועלים בנק של
מאוד. גבוה במחיר

עסק. בכל יש צרות
 טיפש. אינו אך חכם, אינו אייזנברג

 אסתר, את מחרים הוא שנים שלוש
 הוא פוגש. לא מדבר, לא ואותי. ילדיה

 לבד־ לבוא בני־המישפחה כל על אסר
 שבא מי כל אריאל. בני של המיצווה

 למה אנשיו על־ידי נחקר ידידינו, מבין
בא.

 על באמצעותי השתלט הוא כאשר
 מיליון 17 בה היו לישראל, החברה

במזומן. דולר
 הוא אוניות. זה מה יודע אייזנברג

 מכר 60ה־ בשנות צים. את היטב הכיר
 מושקע היה עצמו הוא אוניות. לצים

 ויצא הגדולה הירידה את חזה בספנות,
.1970 לפני

 צים בספנות, גאות שוב יש עכשיו
השק היא לישראל והחברה מרוויחה

מצויינת. עה
של הבר־מיצווה ערב כי אשכח לא

 הודעות מסרו דיאמגט ויגאל ארווין
 שאני חושבים הם למה במישטרה. נגדי

 מנחם עם מה בודקים לא למה האשם?
 למיקי, כפוף היה הוא עצמון? (״מנטה״)

 למיסגרת מחוץ עסקים לשניהם היו
בחב סטאטוס היה למנטה אייזנברג.

 אף הייתי לא אני מיקי. של הזרות רות
 מניות לכמה פרט מנטה, עם שותף פעם

לומיר. בחברת
 אותי להדביק אינטרס למישהו היה
הרבה, עימי עבד שאלבין נכון למיקי.

 מיקי כמו מרצינט, יונייטד של מניות
ומנטה.

 מר- יונייטד על השתלטנו כאשר
הרע עם בא רסקין שעוזי אחרי צ׳נט,

 המניות את לרשום צריך והיה יון,
 שלא כדי שמות-שונים, על שקנינו
 בידיו חבילות מרכז אייזנברג כי ייוודע

 שם על שמי, על המניות את רשמנו —
 כתב־ על חתמו הם מיקי. שם ועל מנטה

ב שהופקד המניות, של העברה־נגדי
שם• מצוי והוא אייזנברג, חברת

 יבאנ■ שוק בדברם בתו נגד בשמו ״מעדים
 שאני טוענים רבני־מישבחתו... לעשות מסוגר
דולו...״ מיליון 18□ גנבנו אלבין ומיקי

ומי המישטרד״ לטיפול אותם העברתי
 עליהם!״ הדין את יתן שהו

 חתנו זוכוביצקי, יונתן הוא הדובר
 איתו נפגשתי אייזנברג. שאול של

 בפעם בניו־יורק. דרייק במלת השבוע
 יונתן פתח וחצי שנה אחרי הראשונה

ליבו. סגור את
 על תבואש

ארבע
 יואינג למישפחת אותם ישוו ^

למישפ־ אותם הישוו מדאלאס. 1 1
 המילחמה מדיינסטי. קרינגטת חת

 נגד אח חתן. נגד חותן המישפחת בתור
בת. נגד אב גיס. נגד גיסים אחות.

איי־ אסתר עם זוכוביצקי כשהתחתן
לאימ מצטרף שהוא ידע הוא זנברג,
 חוב־ כלכלית אימפריה גדולת פריה

8 —י

 גיוס היה הגחלים מהישגיו אחד
 אלבץ, (״מיקי״) מיכאל ידידו־מנוער,

באימפריה. לשרות
 והתגלה מבריק, צעיר היה אלבין

 העלה לא זוכוביצקי כאשף־הבורסה.
 אותו יגרור זה צעד דווקא כי רעתו על

התחתית. אל בחזרה
 ואלבץ זוכוביצקי התחילו כאשר

 שאינם פרטיים עסקים הצד מן לנהל
 קיצפו עליהם יצא לאימפריה, קשורים

 בהם שחשד הכל־יכול, אייזנברג של
 האימפריה במשאבי משתמשים שהם

הפרטיים. לעסקיהם
 פרשו בינתיים שנית לפני היה זה

 מילוד עליהם הכחז אייזנברג השניים,
שני בשעה מת התאבד(או אלבין מה,
 המיש־ על־ידי שנחקר בזמן לברוח) סה

 ב־ זמן באותו שהיה זוכוביצקי, טרה.
לחזור. שלא החליט ארצות־הברית,

להפ הורה הוא ,1985 במארס אריאל
 שאסתר הכספיות ההעברות את סיק

 ה־ בעיזבון מחלקה חורש בכל קיבלה
 דולר אלף 15כ־ קיבלה היא מישפחתי.

כלום. מקבלת לא היא מאז בחודש.
 על תבוא שהיא כדי עושה הוא הכל
ותתחנן. ארבע,

מה לצאת לה שעשה הקשיים הנה,
 שיחתמו ערבים 20 למצוא בעיה ארץ.

 ערבות? דולר אלף 100 על אחד כל
הארץ? מן תברח שהיא חושב מישהו

 ביוני מנדההכנסה. את בי שילחו
 בארץ. רכושי כל את עיקלו הם 1986

 למס־ההכנסה, כוזבות הודעות נמסרו
 מאז מס. שקל מיליון 65 ממני שדרש

מעו רכושי כל אבל כלום, עושים לא
קל.

 מסית שאול, של היחיד הבן ארווין,
אינטרס לו יש אולי הזמן. כל נגדי אותו

 בחברות אנשים עשרות עוד כמוהו אך
רבות.

 של לחברות מנטה את הביא אלבין
 למיס־ מחוץ שותפים היו הם אייזנברג.

במקרקעין. וכן בחוסם אייזנברג, גרת
 כאשר כסף. למנטה היה לא בזמנו

 לו הילווה בתל־ברוך, ביתו את בנה
 שיוכל כדי דולר, אלפים 10 מיקי

 על יושב הוא היום הבית. את לגמור
מאנשי־ איש דולארים. מיליוני עשרות

זוכוביצקי אסתר בת
מלאים יחסי־אמון

 על להשתלט בקלות יכול אייזנברג
 אבל המיכתב, את יפעיל אם החברה,

 לעבירה הוכחה תהיה שבזה יודע הוא
האמרי חוקי־ניירות-הערר על פלילית

 גלומה — ם
יפאנית ס

 במג־ שלו כספו את השקיע סקץ ^
רב־ ומנטה מיקי אני, שקנה. יות 1


