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 שביו הקשרם
ליגלום פחסט אום

 התאבדותו בעניין המישטרה חקירת
הסתיי סרוסט אדם עורך־הדין של
 המעורבים מכל עדויות גביית אחרי מה

בפרשה.
 בית־המישפט, מטעם שמונה הנאמן

 יכול לא גלוסקדז, מרדכי עורך־הדין
 מימון היעדר בגלל הרבה, לעשות

 לנאמן יוקצו לא אם כי נראה לשם־כן־.
סתו הפרשה תישאר כספיים, מקורות

פיתרון. ובלא מה
עו המישטרה שגבתה העדויות מן

 בהיקף כספים מעביר היה פרוסט כי לה
 ב־ בעיקר בחו׳׳ל, לחשבונות־בנק ניכר

 בחשבונות־בנק השתמש הוא שווייץ.
להעביר להם שמותר זרים, תושבים של

פרוסט מתאבד
הסתיימה החקירה

 הזרים, בחשבונות הכספים אחרי לעקוב
לבדיקה. אמצעים היעדר בגלל

 ניכרים בסכומים הכספים, מן חלק
םודי־1ק אוברסיז לחברת הועבר ביותר,

המס נציב
והאתיקה

ה כאשר רבינוביץ יאיר מונ
 הכנסות־המדי־ על סגן־ממונה לתפקיד

 היועץ מן מיוחד היתר קיבל הוא נה,
 שותף להישאר לממשלה המישפטי
 היה שבו רואי״החשבון, במישרד

 בתנאי עזבה), רבינוביץ, (שטראזס,
 לעיסקי־ אופן בשום קשור יהיה שלא

 למישרדו לחזור לו ושיותר המישרד,
לתפ מונה כאשר צינון. תקופת אחרי
 חלקו את מכר מס־ההכנסה, נציב קיד

 שדובר ומכיוון שותפיו, לשני במישרד
 בכמה התמורה ניתנה נכבד, בסכום

תשלומים.
 המישפטי שהיועץ בכך היה השוני
 מס־ נציב תפקיד כי סבר לממשלה
 קשר מכל מוחלט ניתוק מחייב ההכנסה
רואי־החשבון. למישרד
יחז רואה־החשבון כאשר גם (אגב,

 הוא כסגן־שר, התמנה פלומין קאל
 רואי־החשבון במישרד חלקו את מכר

 בחזרה קנה לא הוא היום עד אלמער.
 מבלי זה במישרד עובד והוא חלקו, את

שותף). להיות
יש רבינוביץ, של שותפו־לשעבר

 רבינוביץ כי מדגיש שטראים, ראל
מגע או טיפול מכל עצמו מונע גם

 ־גלום למישפחת השייכת בלונדון, טיס
העו ויצ״ז נשיאת היא יגלום, (רעיה
 כסוכן כספו את הרוויח בעלה למית.

 לעסקי ועבר אמריקאית, חברת״צמיגים
יג את שאלה המישטרה קומודיטיס).

מדו כי ונענתה ההעברות, לפשר לום
הלוואות. בהחזרת בר

 פרוסט כי גילתה גם המישטרה
 בה לו שהיתה פנמית, בחברה השתמש
זר. במטבע פעולות לביצוע שליטה
 פרוסם עיסקי היו 1987 יוני עד

 ממכריו, כספים לווה הוא סבירים.
 העולה זר במטבע ריבית להם הבטיח

 בנקאיות ערבויות גם ונתן המקובל, על
כמזוייפות. שהתגלו
השת הוא ביותר. פשוט היה הזיוף

 בנק של מקורי במיכתב־ערבות מש ״
 הניח עבד, שעימו דיסקמט ברקליס £
 כך המקורי, המיכתב על לבן נייר ס
 לא למטה והחתימה המיכתב שכותרת ?
ואחר המיסמכים, שני את צילם כוסו, £
 שרצה, מה הריק הקטע על הדפיס כך ?

צילם. ושוב
 כמיליון זה לבנק חייב נשאר פרוסט

 בין ביטחונות. כל בלא החצי שקל, וחצי
 דירת היתה לבנק שנתן הביטחונות

באוסטר קרוב־מישפחתו ודירת אמו
הדירה. להשכרת נאמנו שהיה ליה,

 מכל נואשות לווה החל 1987 ביוני
 לחץ גם כך שהוא. סכום כל שפגש, מי
 מושביץ (גםמושביץ מרק שכנו, על
 פרוסט. גר שבו בבית גרו יגלום וגם

 בחברת להשקעה שותפים גם שניהם
 וזה נלכד, סכום לו להלוות דובק)

 מיכתב־ לו נתן שפרוסט לאחר הסכים
כמובן). (מזוייף, בנקאית ערבות

 להינתן נועדה מושביץ של ההמחאה
לם״ אליעזר ליהלומן פרוסט על־ידי

 מיכ־ כי למישטרה לגלות שאיים בי,
 לא אם מזוייף, הוא שקיבל תב־הערבות

 את שלח מושביץ מיד. כספו את יקבל
 שלח הוא אולם לפרוסט, ההמחאה

 הסימול את למחוק וביקש חזרה אותה
 הפקדה באמצעות פדיונה את שאיפשר

 מחק, מושביץ בלבד. בחשבון־בנק
 הבנק לסניף אצו עורר־דינו, עם ולבבי,

 של חשבונו היה שבו מי,1הבינלא
 מלבבי ביקשה פקידת־הבנק מושביץ.

 לא כאשר עלה וחשדה מיסמכי־זיהוי,
 כי לו אמרה היא תעודות. כל לו היו

 סכום־ את לכסות כסף די אין בחשבון
לפרעה. תוכל לא ולכן ההמחאה,
הכסף, בלא הבנק את עזב לבבי

 הסכום את תבע ולבבי התאבד, פרוסט
הסתיים. טרם ההליך ממושביץ.

 כאשר מישרדו. בטיפול שהיו בתיקים
 תקופת־ ואחרי תפקידו, את יסיים

 שטראוס, לי אמר בחוק, הקבועה הצינון
 בחזרה לרכוש לנסות רבינוביץ יוכל

 וענבה שטראוס על ויהיה חלקו, את
בכן. ירצו אם להסכים,
 רבי־ יאיר בין הניתוק הריעות, לכל

 כל לפי הוא הקורם למישרדו נוביץ
 שינוי. חל שבאחרונה אלא הכללים.
עב שטראוס־רבינוביץ־ענבה במישרד

וש רואת״חשבון, היום עד ועובדת דה
חמי כתבה היא אבירם. רוויטל מה
 שטר־ עם יחד נושאי־מס, על ספרים שה

 בנושאי־מס קבוע באופן ומרצה אוס,
 מנגנון וביניהם שונים; פורומים לפני

מס־ההכנסה.
 חבר־ היא אבירם רוויטל שנתיים, זה

 לו ילדה ואף נציב״המס, של תו״לחיים
 ביותר פעילה להיות ממשיכה היא בן.

מו חברה״לחיים. של במישרד־לשעבר
 אבל לפניו. תיקים מייצגת שאינה בן
 ביניהם שהרומאן מכיוון כי להניח יש

יוד הלקוחות גם בעיתונים, מפורסם
 שטראוס־ענבה למישרד יש כי עים

לנציב־המס. אישי קשר

 העמיר ינח
 הווייה את

למכירה
 1אננל לסוכנות מסר יפת ארנסט

 שלו הווילה את בכיכר־המדינה סכסון
למכירה.

בצ צמרת בשכונת נמצאת הווילה
ריקה, רב זמן עמדה היא תל־אביב. פון

יפת בנקאי
כלכליות בעיות

 את לקבל הצליח לא שיפת מאחר
 עתה דולר. אלף 750 — שדרש המחיר

 בצפון־העיר, במחירים התעוררות יש
יותר. גבוה מחיר יקבל כי ונראה

 ידידים משני יפת לווה באחרונה
 הסכמי־ לפי רולר. אלף 100 פרטיים
 אסור םי,1לא בנק עם לו שיש הפנסיה

 שנים שלוש במשך בבנקאות לעסוק לו
 עתה מוגבל הוא לכן הבנק. עזיבת מיום

 היא היחידה והכנסתו עבודות, בהשגת
הלונ לסינדיקאט־היהלומים מייעוץ

דוני.

הבכירים?
 כלל. מנני׳ל של משכורתו פירסום

 סערת־חחות עורר דוברת, אהרון
 הפרשות המשסדת־ברוסו(כולל עזה.

 דולר אלף 3ל*? המגיעה סוציאליות)
 לישראלים גבוהה נשמעה לחודש,

דוב כי פורסם למשכורות, פרס רבים.
 מיליון בסך הלוואה גם מכלל קיבל רת

שנים. 10ל־ שקל
 המשכר ולא העוקץ, היא ההלוואה

 רבים בכירים גם וכמוהו דוברת, רת.
 הכנסתם את ומרכעים משלשים אחרים,

תרגיל-ההלוואד״ באמצעות החודשית
 מיליון בסך הלוואה קיבל חברת אס
 נמוכה בריבית שנים, למיספר שקל,

בהצ בשוק(אולם המקובלת מהריבית
 ממוינת כשדה שתהיה כדי מלאת מדה

 בכל איתר, מפקיד הוא מס־ההבנסה)
עצ כלל של בחברות-המימון בנק(או

אחו בכמה הגבוהה ריבית ומקבל מה)
 לו. עולה שההלוואה מהריבית זים

 קטן (שיעוד. לשנה 105.) של הפרש
 שקל אלף 100 נותן ישראל) בתנאי
נטו. לשנה

 מאז שנים חמש כבר שעברו למרות
 עדיין המישרד, את רבינוביץ יאיר עזב

 הוא המישרד כי ספר־הטלפונים מציין
 שטראוס־רבינו־ רואי־החשבון מישרד

ביץ־ענבה.
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 )35 מעמוד (המשך
 פשוט מעצמו. ייפסק זה שאולי חשבתי

 מיספר־הטלפון את להחליף ביקשתי
שלי.

רז: נחמן
 אבקש רא ,לעורם
ביד שיבחה ואתחנן
אנחת־רווחה? מרגיש אני אם

 ההחלטה את משוחרר). (צחוק 1 1
 מזמן. כבר בליבי החלטתי לרוץ שלא

שנה. לפני כבר — בעצם
 ואמרתי למזכיר־הקיבוץ אז הלכתי

המקום..." את לי תכין ״חביבי, לו:
 בסיפ־ ברפת: לא לא, מקום? איזה

תוקדמנה. שהבחירות אז חשבתי ריה.
והמשכתי. הוקדמו, לא הן
 נמאס פשוט, מילים? בשתי קרה, מה

ליז
 זה מה מדי? מהר לי נמאס האם

שנים. שש בכנסת כיהנתי מהר?
 כל את לעשות צריך הייתי אילו

 השיטה פי על הנדרשים התרגילים
 לא מוותר! הייתי להיבחר? כדי החדשה

 בדיעבד אבל להחלטתי, הסיבה זאת
 מדעתי? יצאתי מה, מוותר. הייתי —

 שיבחרו כך ואתחנן אבקש לא לעולם
לא! לעולם בי,

 היה שלא לי נדמה ח״כ? התואר
 לא זה אם אחת. לשניה אפילו לי חשוב

 בלעדיו אסתרר כיצד אותי, מעסיק
 זה בגילוי־לב? בכנסת? שנים שש אחרי

 אחזור כיצד אותי: מעסיק כן דווקא
 חלקי, באופן אסתגל. איך לקיבוץ,
 מיני כל עם בקשר להיות אמשיך

מוסדות.
 לאמנון שקרה במה מביט כשאני

 לא פשוט בכלל. מפוחד לא אני לין,
 — אחר לרגע ולוא — חשבתי
הזה. למישחק להיכנס
 שאלה מהכנסת? מאוכזב אני האם

 שלא תלחצי, ואל טובה לי תעשי קשה.
אז...״ בפנים, לא הוא ״נו, יאמרו:

התשובה? את הבנת
 מסתייג אבל המוסד, את מכבד אני
שם. הקורים דברים מהרבה
לכנ כשנכנסתי ציפיות לי היו האם

 לא אני לכן לא. זה אפילו לא, סת?
 או מעמדים שם אין כך: נאמר מאוכזב.
הרוח. את המרוממים דמויות

 דין ,אמנון נחמקין: אריק
,,שטות! עשה

ם ךי* ש שחששתי מפני רצתי לא א
 לין? לאמנון שקרה מה לי יקרה 1 !

תתפלאי — למירוץ נכנס הייתי אילו
עובר! הייתי —

הלשו של הרכילות את מכיר אני
 כל לי היה לא פיה שעל הרעות, נות

 את יקבעו הרכלנים מה, אז סיכוי.
 את לשכנע יכול לא אני אם סיכויי?

לא. אז — הרעות הלשונות
 לא חבר־כנסת. להית רוצה אינני
 מה שר? חבר־כנסת"! ״סתם אמרתי:
 מה מפריע, זה למי יהיה. — שיהיה
רוצה? שאני

 יותר לפני שקיבלתי החלטה זוהי
 ש־ כשראיתי לרוטציה. סמוך משנה,

החל — מסתדר לא משבר־המושבים
 שעשיתי הדברים שאר עם לפרוש. טתי

 בקשר אבל שלם, אני כשר־חקלאות
 אחר מישהו אולי — הזה למשבר
זה. עם לחיות יכול לא אני יותר. יצליח

 את לשמוע מעוניינת את זאת, בכל
 שהוא היא הערכתי לין? לאמנון יחסי
 מה את להשליך מבלי שטות. עשה

 שהשיטה חושב אני עצמי, על לו שקרה
 במערך לכנסת הבחירות של החדשה
 קנוניות. להרבה תביא היא מזיקה.
ביוקר! כך על נשלם שכולנו לי נראה

שהחל מה החלטתי תרגישי: אבל
 משנה. יותר לפני עוד טתי

עובדה מהתמודדויות. פוחד אינני
 פעמיים להתמודד צריך הייתי —

רא הגעתי וניצחתי, במחוז־המושבים
שון!

 לא מעולם פרס? שימעון לי? עזר מי
בהתמודדות. הפסדתי

 מלא־נוח, יותר לי היה בדיעבד?
 מערכת־ לנהל צריך הייתי אילו

 מושג לך אין החדשה. בשיטה בחירות
מזה! משוחרר שאני שמח אני כמה

\ז\זרג\־ים
רוסית שלמד הבריטי

 של החדש לשגרירה ♦ נתמנה
 אליוט מארק בישראל, בריטניה

 סניף כאיש שימש לאחרונה שעד ),49(
 בירת בבלפאסט, הבריטי מישרד־החוץ
 ויוצא לשניים אב אליוט, צפון״אירלנד.
 בלשון התמחה (שבו חיל־המודיעין

 של רב מיספר בעבר מילא הרוסית),
 היה השאר בין דיפלומטיים: תפקידים

 קונסול לאו״ם, ארצו מישלחת חבר
ביפאן. ושגריר בקפריסין

מירוחם העיתונאי
שד פרס־ההצט״נזת 4 הוענק  ה

 איגוד מטעם יהודית, לעיתשת ת׳
 בצפון־אמריקה, היהודיים העיתונאים

 ירוחם תושב ),50( שרתוק לחיים
 באר־ באוניברסיטת לאנגלית ומורה
 ראש־ של קרוב־רחוק שרתוק, שבע.

 משה ישראל, של השני ממשלתה
 ארצה שעלה לארבעה, אב הוא שרתוק,

 קבוצת איש והוא מארצות־הברית
 ליברליים, (דתיים ם1של משמיע

 תמורת לשלום השאר, בין החותרים,
 לשבועונים רק לא והכותב שטחים),
 אלא בארצות־הברית, יהודיים וירחונים

 ולניר הירושלמי סט1פ ללחסלם גם
האמריקאי. ט״מס יורק

בסבץ־גילוח ניתוח
ג חו ה יום־הולדתו בבגדאד, ♦ נ

 מדאם (פילדמרשל) מוהיב של 5 ו
 עיראק נשיא אל״תבריתי, חוסיין

 בנו אל־תכריתי, חוסיין שנים. תשע זה
 גדל נולד, בטרם שנפטר חקלאי, של

 בסופו ונשא, בגדאד, מושל רודו, בבית
 שלוש אם (כיום בתו את דבר, של

 מגיל,צעיר לאשה.־ בניו) ושני בנותיו
 הבעת', מיפלגת בשורות פעיל היה

ממוש לתקופות־מאסר נכלא פעמיים
 שנים, שלוש בכמעט שהסתכמו כות

לסוריה מיספר לשנים גלה לאחריהן

אל-תכריתי חוסיין נשיא
בת־החד היא האשה

 32 בגיל למולדתו ובשובו ומצריים
ב התנקשויות־נפל בשורת השתתף

ההתנק באחת הקורם. המישטר ראשי
 ושלף ברגלו בכדור נפצע הוא שויות

 סכין־ בעזרת ידיו, במו הכדור קליע את
ומיספריים. גילוח

הפרדס מן המפקח
 ,78 בגיל בפתח־תיקווה, 4 נפטר

 בפרדס) מלבין סופר(בית חנני, יוקז
 בנעוריו נדד ליטא, יליד חנני, ומחנך.

ואוקר סיביר ליטא, בין מישפחתו עם
 פועל היה ,16 בגיל ארצה עלה אינה,

 ייעודו את גילה אך ובבניין, בפרדס
 בשיעו־ להורות שהתנדב עת האמיתי
ירו של העתיקה בעיר לנערים רי־ערב
 בנהריים תקופות־הוראה לאחר שלים.

 בפתח־ התיישב ובחדרה הירדן שבעמק
 בתי־ על למפקח היה שבה תיקווה,

 ספריו, את כתב ובה היסודיים הספר
 שני רבים(כמו סיפרי־ילדים גם ביניהם
ן).1זלימ לימתים

אן ,שאחיה1 * מש ח״ראללה. עת
עיראק. של בשריההעה כעם מש

ה העולם "2644 הז


