
המאושר 150
 כפי בדיוק מובאים השמות

 שהעבירה במיסמך מופיעים שהם
ה חברת שהיא ״כשואה", חברת

 למאיר בתל״אביב, למניות בורסה
 אייזנברג, שאול של חתנו ^רוזנפלד,
 את צרף רוזנפלד .1986 בפברואר
מן מיס  במישט- שהגיש לתלונות ה

 ויונתן אלבין מיכאל המנוח נגד רה
חב מרכוש גניבות על זוכוביצקי,

אייזנברג. שאול רות
 כל ולא שמות, של זעום מיספר

באחרו פורסם הידועים, השמות
נה.

 לראשונה מפרסם הזה״ ״העולם ■
 המופיעה המלאה הרשימה את

 להדגיש, יש שהיא. כפי במיסמך,
 של ההקדמה מדברי שעולה כפי

 שהוגש, למסמך ״נשואה״ חברת
 האנשים כל שמות אלה שאין

 אלבין- מידי אופציות שקיבלו
 האנשים שמות אלה ■*זוכוביצקי,

 באמצעות האופציות את שקיבלו
אופצ קיבל חלק ״נשואה״. חברת

כללי״. מ״בנק ישירות יות
 זו מרשימה נעדרים למשל, לכן,

 מיכה חברי־הכנסת של שמותיהם
הח שלגביהם גדות, וגידעון רייסר

 כי לממשלה המישפטי היועץ ליט
 על לדין להעמדתם מקום אין

האופציות. קבלת
10000 עוזי מאירוביץ

500 שרה כהן
10000 שלמה שרייבר
20000 שמחה מילוא

1000000 מיכאל אלבין
10000 אלון הרמלין
5000 שאול ארלוזורוב

10000 מירי איתן
100000 הדסה ־שחר
150000 עמיהוד רביו

5000 יהודה טלמון
5000 רחל דוליצקי

15000 תיאודור שאולי
5000 רחל פפו
5000 מרדכי אדלר

10000 מרדכי הבר
20000 יהושע קלמן

5000 מלבה רוזנשטיין
5000 מרדכי מינצר

100000 אילן תהילה
5000 חיה בומץ

50000 אהרון זר
10000 עמירם ניר
10000 עקיבא אייזנברג
10000 דוד שמחה
10000 קרן חגי
5000 גבי ליכמן

10000 דניאל פורמן
20000 יוסף הרמלין
5000 עמירם זמני

150000 ישראל פלוקטמן
10000 רחל סגינר
5000 שמעון לוויתן

10000 משה אורבך
10000 בית״ישראל ק.
10000 עמיהוד בן״פורת

150000 ניצה עוז
20000 יוסף שביט

500000 ״שירה״ קרן
5000 מייק סנט
5000 רפאל רפאלוף

20000 אברהם שוייצר
5000 רחל פרוינד

20000 דבורה הרשקוביץ
5000 יעקב בורשטיין
5000 עוזי אוריון

10000 חנוך קוז׳י
5000 תגר שבתי

* 10000 עמיהוד בן־פורת
5000 מרים בן״פורת
5000 גד צייטלין

10000 דוד בדאון
5000 יואל ויכטלבוים
5000 אהוד המאירי
5000 שלמה יושע
5000 חיים נווה

(!) 5000 ליאורה וינברגר
10000 דליה הקר

פעס״ס. ברשיסה פיע1ם *

5000 יהושע רגושלב
5000 גבריאל לכמן

15000 זאב מדקל
5000 יוסף המאירי
5000 מיקי ברקוביץ
5000 נורית פרי
5000 גאולה יובל
5000 גדעון נוימן

10000 שלמה בכר
100000 ישראל סגל

5000 אלכס קרמר
20000 ראובן אדלר
5000 ארנון קרת
ברור) (לא שלום מחרובטקי
ברור) (לא מרים דנקנר
ברור) (לא יואל מרקל
ברור) (לא יאיר שבס

5000 איריס ענבר
ברור) (לא דוד בלושטיין

5000 ־ צבי שובל
ברור) (לא אריאל אריאב
ברור) (לא יצחק טרטל
ברור) (לא רמי אלוביץ
ברור) (לא מנחם עצמון
ברור) (לא נחום בלומנשטיין
ברור) (לא ישראל בורשטיין

5000 יהודית מנע
5000 שלום יורן
5000 הינדה לאופר
5000 משה גולדברג
5000 אברהם רוגובטקי
5000 רם מאירוביץ
5000 לאה גלוזמן
5000 אבי אריאב

10000 רון דימנט
5000 בנימין קוזוק
5000 מרים אלינקי
5000 משה קאולי
5000 (!)המאירי
5000 דרורה רפפורט

10000 אדיר ענבר
5000 קלרה בורשטיין
5000 גד קלרה, בורשטיין
5000 עופרה ביקל

10000 משה אדרי
100000 שרגא גרד

5000 חיים לנגזם
10000 בני יוחננוף
15000 איתן ברק
10000 אהוד ברקאי
5000 לאה חכמי
5000 מיכל קוז׳י

10000 מלכה אוריון
10000 זהבה יריב
10000 יצחק רגב
5000 הנריק רוטמנש

10000 נסים מזרחי
5000 יריב גרשוני
5000 מרדכי הוד
5000 אלעזר אלדר

15000 אילנה שפיגל
5000 ארנון ממן
5000 מיקה רובינשטיין
5000 בנימין רובינשטיין
5000 יעל באומץ

25000 עודד יוסף בר
10000 אורי קלנר
5000 אברהם לפידות
5000 גד לשם

10000 אהרונה דיין
5000 אחיקם ביתן
5000 ברוך קאופמן
5000 שרה אוזנגרט

150000 אלי לנדאו
5000 אביבה גולדשטיין

100000 אהרון בדיחי
25000 בועז יפעת
10000 דן דימנט
10000 אלון רוזנפלד
5000 אריה המאירי

50000 אבנר קרב
20000 אפרתי גלילי,
30000 אהרון צוקר

250000 שושנה כרמל
250000 אליעזר כרמל
250000 אריאלה אבישר
250000 שמואל אבישר

(!) 100000 נסים משעל
195000 ״אורלי" קרן

30000 מזוהים לא
20000 מזוהים לא
85000 מזוהים לא

שווה? זה כמה *
 או אגורה להיות יכול שהוא קבוע, נקוב בערך מונפקת מניה כל

למניה. שקלים עשרות
 והוא והביקוש, ההיצע לפי נקבע שווייה נסחרת, המניה כאשר

הנקוב. ערכה על אחוזים ומאות בעשרות עולה
 הספנות״. ״בנק של מניות להנפקת היו האופציות דוגמה:

 בבורסה שערה שקל. חצי הוא ספנות מניית של הנקוב השווי
 זו מניה של הבספי ששוויה מכאן .600 מעל היה שעבר בשבוע

שקל. 300מ־ יותר הואנ
 טובים בתנאים ההנפקה, בעת מניות לרכוש זכות היא אופציה ,

שמשלם מה בין ההפרש בבורסה. רוכשן שישלם מאלה יותר

מתנת־חינם. הוא הרגיל הקונה שמשלם מה לבין מקבל־האופציה
 או בבורסה, למוכרה יכול מניה, לרכישת אופציה שמקבל מי

 ולמכרה מופחת, במחיר המניה את לקנות זכותו, את לממש
רווחים. ולממש השוק, בשער לאחר־מכן

 צריך האמורות, האופציות של הריאלי השווי את להעריך כדי
 באוקטובר היה השקל שער .1981־1980 בשנים חולקו הן כי לזכור
 מסתבר לדולר. 12.69 —1981 ובספטמבר לדולר, 6.3ז —1980

 זכות קיבל שקל, 5000 של נקוב בערך אופציות שקיבל מי כי
 השווי דולר. 500 של ממוצע דולרי נקוב בערך מניות לקנות

יותר. גדול אחוזים במאות.ובאלפי היה בבורסה הריאלי
 ״הספנות״ מניות שערי את אלבין העלה זו בתקופה כי לזכור יש
אחוזים. אלפים 10מ־ ליותר

האופציות:
 ובמעשי- בביאת־המשיח להאמין שחדל למי ^ ^

 לאור עצמו, את מחדש לבדוק צריו ניסים
שת  כתבי־האופציות על המישטרתית החקירה ^׳

 ויונתן אלבין מיכאל המנוח על־ידי שחולקו
 אישי־ציבור ביניהם אישים, 200לכ־ זוכוביצקי

רבים.
 של הונאה לחקירות היחידה של החקירה שהרי

 בנימין של בתקופתו רובה שהתנהלה המישטרה,
הס גונן, יורם מחסל־היחידה, בתקופת וסופה זיגל

בלא־כלום. תיימה
 החומר סמר על קבע, לממשלה המישפטי היועץ

 האופציות את שקיבלו אישי־הציבור כי לו, שנמסר
בחש נעשה מה ידיעה וללא בתום־לב, אותן קיבלו
בונם.

 לממשלה המישפטי היועץ של זו מסקנה והרי
 לכם תארו ימי־הניסים: של לחזרתם ההוכחה היא

 לחלק וסתם הידוע, הנדיב להיות מחליט שאלבין
 לא שהוא אנשים, למאות מיליונים בשווי מתנות

מהם קיבל ולא ביקש לא שמעולם כלום, להם חייב

 וסימן עבר התושבים, מירשם את לקח סתם דבר.
הר כספים לחשבונם להעביר והורה שמות 200כ־

המנוח. היה טוב־לב איש שכן בה.
ית פיתאום בחשבונם שגילו שאלה השני, והנם

 הניחו כאילו בא, זה מהיכן שאלו לא אדירות, רות
 איש־ של חשבון־בנק של מתכונות־היסוד שחלק
ולא־ידועות. לא־ברורות הטבות קבלת הוא ציבור

 המישפטי, היועץ אל בטענות לבוא קשה
 המישטרה. מן שקיבל החומר על־סמך שהחליט

חקירות־מישטרה. ושאין מישטרה, שאין הוא האסון
 קנה־ לפי האופציות נושא את חקרה המישטרה

 המקבל היה האופציה קבלת ביום האם אחד: מידה
 של משורה המישטרה התעלמה בכך איש־ציבור.

 שוחד כי שקבע העליון, בית־המישפט של פסקי־דין
 בצמוד ניתנה לא לו התמורה אם גם שוחד הוא

 תמורה לקבל מקווה הנותן אם גם השוחד. למתן
 התמורה את קיבל הנותן אם גם שוחד. זה בעתיד,

כס מחלקים לא סתם שכן שוחד. זה הרחוק, בעבר
פים.

יוק!
הק היו מה לבדוק צלל ניסתה לא המישטרה

לפ ציבוריים, תפקידים שמילאו האנשים בין שרים
 גם המישטרה עסקי־אלבין. עם האופציות, קבלת ני

 להשוות כדי מקבל־האופציות, פרטי את לקחה לא
 האח או האמא או האבא הוא מי התושבים במירשם

 איש־הצי־ אולי כמקבל־האופציה. הרשום השם של
ידוע? לא שם על השוחד את לקבל העדיף בור

 עבודת־מישטרה. של בסיסי אלף־בית בקיצור,
 גוף למישטרה. גם בטענות לבוא קשה בעצם אבל

 בעל־ כל עצמאית, דיעה בעל כל מתוכו המרחיק
בדר העולים מושחתים ז׳נדארמים מטפח מיקצוע,

 פרשות־שחי- ביותר נקשר ששמם ככל ובמעמד גה
 ולהגיע לחקור המנסה חוקר כל המדכא גוף תות.

הראש. מן המסריח גוף לאמת.
 את התחיל כיום המישטרה של העליון הפיקוד

 המישטרה דרכי לפי הבריטית. במישטרה עוד דרכו
 המישטרה שיטות את אימץ הוא כי נראה כיום,

התורכית.

הרמלין יוסף:

דיץ אהרונה
10,000

20,000

ברקוביץ מיקי
5000

רוזנשטיין מלכה
5000

1*525251־


