
אייזנברג מולטי־מיליונר
מחזוכים׳ אוהב אינו ,איש

 — סנסציוני סיפור זהו
 עברו של הראשונה החשיפה

 אייזנברו״ שאול של ועסקיו
 הבלבלי בעיתון התפרסם הוא

 ״פור־ היוקרה רב האמריקאי
 אף! קסטין. הש בחתימת בם״,

 העז לא אחד ישראלי עיתון
 מוראו אותו. ולפרסם לתרגם

הכל. על הוא אייזנברג של
 יגאל על־ידי מובא החומר

לביב.
כלשונה: הכתבה להלן

 ״תאוות־בצע
וחוצפה"

י פ  אייזנ־ שאול הסימנים, בל ^
 בעולם. המתווכים גדול הוא ברג /

 של הרחוקים לשוליים שייך סיפורו
 כמו ונקרא ,20ה־ המאה של הקפיטליזם

 הסידרה עם מוונציה הסוחר של שילוב
 על לספר־מתח מועבר כשהוא דאלאס,

 ג׳יימס של שוגון בנוסח המיזרח־הרחוק
קלוול.

 שעת־ בפתח ,66 בן כיום אייזנברג,
 מועט, כבוד גרף חייו, של הדימדומים

 500ב־ המוערך ועושר אוייבים הרבה
דולר. מיליון

 בי- אם כזה הון אייזנברג צבר איך
 הוא אייזנברג ביידיש? ואס פאנית

 לקרא־ ביותר הגדול העולמי המומחה
 עוצמה בידיו מרכז הוא כלכלי: טה

 הנשק את לפרוק שיוכל כדי כלכלית
 עליו. ולהשתלט אותו לשתק היריב, מן

 לפתות, אחר־כך להתיידד, היא השיטה
...--------------_-----—

 בעמי שנמצאים מי את לקנות ולבסוף
בס חוזים להעניק המסוגלים דות־כוח,

 דולארים. מיליוני מאות של כומים
 עסיסיים אחוזים לעצמו חתך אייזנברג
 הקמת בניית־סכרים, של מעיסקות
 ותוכניות־פיתוח מאושרים מיפעלים

השלישי. העולם ברחבי ענקיות
לש הבכירים מעובדיו אחד לדברי

 מוכן אך ,696 תובע אייזנברג עבר,
עצ אייזנברג ופחות. 5* על להתפשר

 ביושר, שכרו את מרוויח שהוא טוען מו
 לעשות אי־אפשר רבות ושבארצות

בלעדיו. דבר שום
 אולם אמת. משום בכך שיש ספק אין

 מופיעה והחוצפה(המילה תאוות־הבצע
 אייזנברג של בעברית) האנגלי במקור
מתווכים. אוהב אינו איש לאגדה. הפכו

 מיפעל־לז־ בניית — אחד במיקרה
 דולאריס מיליון 150 של בשווי כוכית

 פיל־ הבריטית החברה על־ידי בסין
 בקשרים אייזנברג השתמש — קיננטון

 מן 12.5־36 לתבוע כדי בפקינג, שלו
 הוא בה. חלק שום לו היה שלא העיסקה

 אך דולר, מיליון 13 בזה שהשקיע טען
 חלק כי יתכן .8.6$ל־ רק מגיע זה גם

 תתגלה במזומנים מההשקעה גדול
- שלו. מ״דמי־העמלה" כחלק
 חסר- לאדם אייזנברג את הפך מה

מוכ היו שהסינים כך כדי עד תחליף,
 הירשתה מדוע כזה? סכום לו לתת נים
 707 סאינג במטוס לסין לטוס פקינג לו

חב של הנשיאים כאשר שלו, הפרטי
 והמתינו ישבו גדולות מערביות רות

לאשרות־כניסה?
 בשם זאת להסביר ניתן חלקי באופן

להזיז שמסוגל כמי לאייזנברג שיצא

 ביפאן, ובמיוחד במיזרח־הרחוק, דברים
בתאי בוויאט־נאם, הדרומית, בקוריאה

 עם קשר לזה יש ובפיליפינים. לנד
 פרטיות וטובות־הנאה נדיבות מתנות

מצוא. לעת
 שאייזנברג הוא העיקר אך

 דבר לסינים לספק מסוגל היה
 — באמת לו זקוקים היו שהם

 של המנועים ושיפוץ שיפלול
סוב מתוצרת ותותחים טנקים
ישראל. על־ידי — ייטית

 למתווך אייזנברג הפך מכבר זה
הצ ישראל. של 1 מיספר הפרטי הנשק

 מ־ המורכב שלו, החזק הבינלאומי וות
 לשעבר, המוסד בפעילי מלא איש, 500

 ונספחים לשעבר שגרירים צה״ל, קציני
ישראליים. מיסחרייט

 השב״ם ראש שלום, אברהם
 לשימצה, יצא ששמו לשעבר

 אייזנברג למען עתה עובד
בניו־יורק.

״ידידים
סף"3ו

 ארוכה היתה אייזנברג של רכו 6ך
 מילחמת־העולם ערב ופתלתלה. 1

מגר 19 בן יהודי פליט כשהיה השנייה,
הת לא הוא מינכן, יליד הנאצית, מניה
 1940ב־ בשאנחיי. אלא בתל־אביב מקם
לטוקיו. הגיע הוא

 הפרדוקס. מן ליהנות אפשר
 המילחמה את בילה אייזנברג
הא בעל-הברית של בבירתו

היטלר. של סיאתי
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 של תרומות ,
 גס מיליוניםל

לליכוו וגם למעוך

המוסד, פעילי *
י נ צי ק צה״ל *

השב״ב ואש וגם
קימתי 1יר| *

לפניו 1 בותר *
אמריקה ב שעדים
:ישראל: 1 גם .
מתנות ע פ ש ^
תוומות 1 אישיות

 האירופית־ הבת את לאשה נשא הוא
 אצילה, יפאנית מישפחה של אסיאתית

וכסף. — מועילים ידידים הרבה ורכש
 הרבה נשאלו לא המילחמה בסוף
 יכול אוייב, שאינו זר בתור שאלות.

לת חומרי־גלם לספק אייזנברג היה
 מוגמרות וסחורות היפאנית, עשייה

ארצות־הברית. של לצבא־הכיבוש
הי מתווכים. אוהב אינו איש אולם

במיש עסקים לעשות התחילו פאנים
 אייזנברג ,50ה־ שנות באמצע וכך, רין.
לקו והפעם נחשונית, קפיצה שוב קפץ
הדרומית.- ריאה

 בקוריאה אייזנברג של הפעילות
האמ הקונגרס של בדו״ח מפורטת

 חקירה בעיקבות ,1978 משנת ריקאי
ארצות־הברית־דרום־קוריאה. יחסי של

 ששגריר ״למרות בדו״ח: נאמר וכך
 את הזהיר חביבי, פילים ארצות־הברית,

 שלא מהן ותבע האמריקאיות, החברות
 שהיה מפני אייזנברג, עם במגע לבוא
 הנשיא נתן שוחד, שמשלם כמי ידוע

 לממשלת הוראה פארק הקוריאי
 יחס להעניק 1973 בראשית קוריאה

 כמקור לאייזנברג, במיוחד חיובי
מיסחריים.״ פרוייקטים למימון

 אייזנברג, את העדיף שפארק נאמר
 הצבאית לדיקטטורה סיפק שזה מפני

להן זקוקה היתה שהיא קרנות בקוריאה

 שאר־ ולמרות לדרום־קוריאה, כורים
 סיאול על לחץ הפעילה צות־הברית

 ממנה, כורים לקנות שתמשיר כדי
העיסקה. את ״גנב״ ממש אייזנברג
 הגיש העיסקה את שעשה אחרי

 מיליון 20 על חשבון לקנדים אייזנברג
 על הצדדים התפשרו לאחר־מכן דולר.

 שאייזנברג בתנאי דולר, מיליון 15
בקו נוספת עיסקה בכל קנח את ייצג

מפו רשימה יגיש שהוא ובתנאי ריאה,
הוצאותיו. על רטת

 אייזנברג של הרשימה כי הסתבר
 מחברות פתקים מכמה מורכבת היתה

 פיתזח אייזנברג, של בחברה הקשורות
 הנכסים כל כמעט כמו בע״נו. מאוחד

בפנמה. רשומה זו גם אייזנברג, של
 פוליטית שערורייה התוצאה:

 של פיטורים באוטווה, גדולה
ובי בכירים, קוראיים פקידים

 והתחלת ראש-הממשלה, ניהם
בסיאול. אייזנברג של הסוף

 שורף ״הוא
עצמו" את

 אמר עצמו,״ את שורן? ך*וא
\ ן  אייזנברג אחרי העוקב אדם, \ ן

בעילום־שם. להישאר ושביקש מקרוב,
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ב״פורבם״ הכותרת
שוחד...״ לזה קוראים ,באמריקה

 ארצות־הברית כאשר ,60ה־ בשנות
 לה שנראו תוכניות־פיתוח לממן סירבה

 אנשי־העסקים בקרב כבלתי־מעשיות...
שמ כמי שם לאייזנברג יצא בקוריאה

 דמי־עמ־ של תשלום על־ידי חוזים שיג
 בעלי־השפעה לפקידים 25־7״ עד של לה

בלישכת־הנשיא.
 הקו־ הפרק על אור המטיל דבר אין

 פרשת מאשר יותר אייזנברג של ריאי
 .1976 בשנת הקנדי הגרעיני הכור

 הקשיים על מידע הגיע לאייזנברג
קנ מדגם כורים במכירת לקנדה שהיו

 למכור והבטיח באוטווה, הופיע הוא ח.
 ווס־ שחברת למרות לסיאול. כזה כור

שני מכרה כבר טיננהאח(האמריקאית)

 סרס׳ תפקיר לאחר־סבן שמילא *
 בין בסתפך סילחסת-הלבמן, בפת

[אש״ף. הלבמרם ישראל,

ובי בקוריאה עוד פעיל הוא אין ״כיום
 העניינים, במהלך מקום, באיזשהו פאן.
מגזים." הוא

 אייזנברג היה כבר 60ה־ בשנות
 חברות ייצג הוא העולם. ברחבי פעיל

 א״־סי־א״ וביניהן גדולות, אירופיות
 פי־ ,לכימיקלים) בריטית (חברת־ענק

 יפא־ חברות גם וכן נסיסנס, מא״ן אט,
 הלקוחות ומיצוביש׳, היטאצ״ כמו ניות

 מי־ סמסינאט׳ את כללו האמריקאיים
 מאט־ קנמבסטשן־אנדנירינג לאקחן,

ק״ס.
 דיפלומאטי בדרכון משתמש הוא
 וינה של קונסול־הכבוד (הוא אוסטרי

 בטוקיו, בתים לו ויש בדרום־קוריאה),
 האמיתי ביתו אולם ובציריך. בלונדון

 ,707 בואינג מטוס הוא אייזנברג של
 ואבי־ מישרד חדרי־שינה, שני יש שבו

 חש חסר־המולדת שהאיש אלא זרי־זהב.
70ה־ בשנות קבוע. יותר בבית בצורך




