
 מיליון 10 בסך ערבות על בניו ושני
 אורן חברת נקנתה כאשר שקלים,
ו היום עד תקפה הערבות מיבנים.

 בעניין לבית״המישפט עתה פנה לבל
 כונס־נכסים מינוי וביקש זו, ערבות
הבנים. לשני

כונס למנות ביקש לא בל״ל

 בניהול והתערב אשר, ועדת
מישפחתו. עיסקי

ה על־ידי שאושרו הוועדה,| כללי
 הפירסו־ בילקוט ושפורסמו ממשלה

אומרים(פרק ,1977 בנובמבר 7ב־ מים
ב׳):

הכלליות מההוראות לגרוע] ״מבלי

ניסים) שר־האוצר (עם הודביץ השר
הגג! מן לרדת משוגעים,

 נקראו במאי, 31 ה־ ראשון, יום ך•
למג־ בדחיפות הורביץ ויואב יוני

 זינגר. שלום הבינלאומי הבנק כ״ל
 של הפנימית שהביקורת להם הודיע זה

ב המחאות־לקוחות כי גילתה הבנק
 שהפקרו שקלים, מיליון ארבעה שווי

בביטחו יריב־הספקה חברת על־ידי
ביטחון. כל מהווים אינם לאשראי, נות

 אלה היו כי התברר הסיבה:
 משכו שכנגדן המחאות־טובה,

 מקבילות המחאות בני-הורביין
 שלמעשה כך נותניהן, לטובת

ש היו לא שהוצגו ההמחאות
וות.

ה את מייד לכסות מהם דרש זינגר
 כאשר שקלים. מיליון ארבעה של פער
 נעשה לא ביוני, 2ה־ השלישי, היום עד

 הבנק, של מיכתב אליהם נשלח הדבר,
 של החריגה את מייד להקטין התובע
 הפסיק למחרת שקלים. מיליון ארבעה

 בני־הורביץ המחאות את לכבד הבנק
ויריב.

 התעדג השי ^
אישית

 לחזור, ההמחאות הוזלו אשר ^
ידי במחנה כאש השמועה עברה

 חברים הבנים. שני של הקרובים דיהם
 להפצרות חודשים כמה לפני נענו אלה

א איתן, מצבם כי שטענו בני־הורביץ,
 בביטחונות זמני מחסור להם שיש לא

 בהם. המרכזי המשביר תחרות בגלל
 להם אין כי חבריהם את שיכנעו הבנים

חובו כלל וכי מהסבך, לצאת בעיה כל
 חמישה־שישה על עולה אינו תיהם

דולר. מיליון
להורייצים למסור הסכימו החברים

ש זהות המחאות כנגד המחאות־טובה
 המחאות כי הסכימו וכן מהם, קיבלו

בהמח הבינלאומי בבנק יוצגו אלה
דבר. לכל לתשלום אות

 שהבנק חוששים הם עתה
 המחאות-ה- סירעון את יתבע
אר את מהם ויגבה האלה טובה
 שחתמו השקלים מיליון בעת

 בי לחשוב הוטעו כאשר עליהם,
ה את לפרוע ייתבעו לא לעולם

המחאות.
 כי אישרו בכירים בנקאיים מקורות

 כהמחאות הללו המחאות־הטובה הצגת
בפלילים. גובלת לפירעון רגילות

 הפסיק הבינלאומי שהבנק אחרי
 הבנק הסכים יריב, המחאות את לכבד

אליע לניהול תימסר הספקה יריב כי
 ל־ פניה ללא פילוסוף, ועדי פישמן זר

 בני־הורביץ כונס. למינוי בית־המישפט
הש למינוי הסכמה מיכתב לבנק מסרו
 מטעם הספקה ביריב כמנהלים ניים

הבנק.
 פילוסוף באו בלילה הרביעי ביום
ה את לקבל יריב למישרדי ופישמן
 בנק פנה בבוקר למחרת אולם ניהול.
 למנות בבקשה לבית־המישפט, לאומי

 ל־ הנסיון את סיכל ובכך כונס־נכסים,
שקט. פיתרון
 כונס־ לדרוש החליט לאומי בנק
 ביותר הגדול הנושה שהיה מפני נכסים
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 לשליש מגיע אינו שבידיו הביטחונות

הסכום.
הח בינו, צדיק הבנק, מנכ״ל

למ לבית־המישפט, לפנות ליט
 עימו נפגש הורביץ שיגאל רות

 לעשות לא וביקשו אישית
הורביץ השר התערבות זאת.

 ועדת■ לכללי חמור בניגוד היא
להת שרים על האוסרת אשר,
לשעבר. עיסקיהם בניהול ערב

 לפניית להיעתר שלא החליט בל״ל
הג לכן קודם קצר שזמן מכיוון השר,
 מיליון שני בעוד החוב את הבנים דילו

מאושרת. לא בחריגה שקל,
 שווי לגבי חוות־דעת גם נוספה לכך

בור ליד המיגרש ובעיקר הביטחונות,
מ המיגרש ברמת־גן. היהלומים סת

 מיליון 1.9 לאומי(כנגד לבנק שועבד
 דומה). סכום ולדיסקונט(כנגד דולר)

 את מכסה אינו הריאלי שוויו כי מסתבר
חריגהחוב.

תמוה
 להפצרות בל״ל נעתר אחד דבר

הורביץ יגאל חתמו 1984ב־ השר! ,

 על זה דילוג הורביץ. יגאל לשר
 מת־ יותר נראה הורביץ יגאל
 על מוותר הבנק כאשר מוה.

 שיש מהביטחונות חלק מימוש
א בעצמו, רק לא פוגע הוא לו,
הלא-מובטחים. בנושים גם לא

 שמונה כונס־הנכסים, כי ספק אין
ישר עורר־הדיז בית״המישפט, מטעם

 נאמנות חייב הוא כי יודע קנטור, אל
 את לממש יהסס ולא הנושים, לכלל

הורביץ. השר חתם שעליה הערבות
 שהבנק באומרו הגיב בל״ל דובר

לר העומדות הערבויות כל את יממש
החוב. להקטנת שותו,

 על הורביץ יגאל חתם כאשר
 בינו עם נפגש וכאשר הערבות

ה הפעמים אלה היו לא צדיק,
כללי את הפר שבהן ראשונות

 בת־ השר על יחולו בפרק!א', האמורות
אי )1(הבאות: ההוראות קופת־כהונתו

רוו השגת שמטרתו בגוף כהונה סור
 יהיה ולא עסק בכל יעסוק לא שר חים:

 ׳* מו־ בכל או בהנהלה חבר משרה, נושא
בפ העוסק בני־אדם חקר של אחר סד

רוו השגת שמטרתה שהקן, כל עילות
חים.״

 מעידים בני־הורביץ של מקורבים
 לשר חדר שמור וקמים במישרדי כי

 בכל ימים כמה יושב הוא ובו הורביץ,
מטפ טליה, הוותיקה, מזכירתו) שבוע.

ב הטיפול על נוסף ,בעניינה■ גם לת
משו הוא בחדר {שבתו הבנים. ענייני

 המנוהלות החברות ואקשי בניו עם חח
הבנים.] על-ידי

 עים- לטובת התערב הורביץ
 באחרונה, רק לא מישפחתו קי

הוא שר-ללא-תיק. הוא כאשר

י ־
יוני בית ליד הורביץ ויואב יוני בנים

בליכוד לפוליטיקאים גלוי מיכתב

 בעיסק■ התעו! הוווביץ ■גאל חשו ★
האתיקה הודאות למוות בניו

 דהידוש 1 עלולים המישכחה ★■ויד■
שטוות־טובה בגלל מיליונים לשלם

 ננסים מנס למנות תבע לא הבנק ★
שחתם למוות השר, לונוש

ויודגש:


