
הווביץ גאל

 מיגרש שלהם: העיקרי הנכס על נוסף
 בורסת־ מול המאוחדות, המחלסת
 כבר היה המיגרש ברמת־גן. היהלומים
ק ראשון כשיעבוד משועבד מ  ל
 מיליון 1.9 של חוב כנגד ד־סקונט,

דולר.
 ההערכות, כל לפי היה, הנכס שווי
דולר. מיליון חמישה

 עם סיכמו הם הורביץ, בני לדיברי
 מיליון שני להם ילווה הבנק כי יפת

 בסף הנכס על שני שיעבוד כנגד דולר
 הנכס, שווי ואילו דולר, מיליון 1.5

 יתחלק השיעבודים, שני לסכום מעבר
הבנקים. שני בין בשווה(פרי־פסו) שווה

 זמן, לוקחים שהליכי־רישום מכיוון
 על יחתום הורביץ ייגאל כי סוכם

יפת, בידי שתופקד אישית, ערבות

 לא הדבר מדוע מושג להם אין
חל את קיים הוא שהרי נעשה,

השיעבוד. ברישום קו
 מכיוון שוחח, לא יפת ארנסט עם
 להביאו אפשרות תהיה לא כי שהניח
 איינהורן ואילו עדות, למתן ארצה

כאן. מצויים ומאכט
 הסודי הנשק הן אלה הקלטות

 של הגנתו מושתתת שעליו
הורביץ.
 מפני חושש אינו כי הצהיר בגללן

 תביעת את לשלם עליו אין וכי מישפט,
 כאשר כי הוא שברור מה לאומי. בנק

 להתגונן רשות מבית־המישפט יבקש
להו העשויות אלה, הקלטות על־סמך

מוצ אינה נגרו הבנק תביעת כי כיח
הר את לוודאי קרוב יקבל הוא דקת,
 שנים, כמה בעוד יתחיל מישפטו שות.

בית־המישפט. בידי והתוצאות

 הודלפו ידיעות
במתכוון

 הערבות, אי־קיום טענת על וסר ך
ען ט  חשובות טענות כמה הורביץ ^י
 למישפט המישפט את שיהפכו אחרות,
ראשונה. ממדרגה ציבורי
 בנק, שום כי העובדה על יצביע הוא
ער מממש אינו לאומי, בנק להוציא

 ואינו הורביץ, בני של אישיות בויות
אי פועל בל״ל גם אישית. נגרם פועל
 ולא הורביץ, ייגאל השר נגד רק שית
• הבנים. נגד

התביעה בהגשת המתין לאום׳ בנק

 למנ־ בכך ושסייע הדירקטוריון, יו״ר
 שימעון הפרופסור הוא צדיק בינו כ״ל

 מיפלגת־העבודה, מראשי שיטרית,
בכנסת. בטוח למקום ומועמדה
 שבנקים בעוד כי תהיה נוספת טענה

 הנכסים את מזמן מימשו אחרים ונושים
 כונס־ כבטוחות,-מתמהמה להם שהיו

 ואינו בל״ל, בהמלצת שמונה הנכסים,
כא לכסף, שבידו הערבויות את הופך

וח כשנה במשך גבוהים. המחירים שר
 נכסים נמכרו הכונס פעילות של צי

הב מחצית גרועים: ובתנאים מעטים
 ותחנת־דלק קאנטרי־קלאב על עלות
 אלף 39ב־ נמכרה השומרון אשל בשם
הש המחצית בעל של לקרוביו דולר
ניה.

בבורסה, הרשומה ממים, רן1א חברת
 של הצעות שהיו למרות נמכרה, לא

 ועתה פעילה, כחברה לקנותה קונים
נחותים. במחירים למכרה הכונס ייאלץ
 כי תהיה בניהורביץ של טענה עוד
 על ידיעות לעיתונות במכוון הודלפו

ההת לפני הקבוצה של הקשה המצב
 בכיר עיתונאי יוזמן כך לשם מוטטות.

 שפיר־ הידיעות את קיבל ממי להעיד
סם.

 הבנק כאשר האחרונים, בשבועות
 הורביץ ביקש תביעה, יגיש כי הודיע
 אינה הערבות כי טענתו של בירור

 בית־המישפט, לכותלי מחוץ בתוקף,
 גמר עד דולר אלף 100 להפקיד והציע

 חלק כך, על נוסף דרש, הבנק הבירור.
 הוא ולכך הורביץ, של ממשכורתו ניכר

 לפעילות לה זקוק שהוא מכיוון התנגד,
במערכת־הבחירות.

התחייבויות. מתשלום
 הגיב פוגל, יונה לאימי, בנק דובר
 פוליטי טיפול על הטענות כי באמרו
בוו והן העובדות, את לטשטש נועדו

לז חשוב בבית־המישפט. יתבררו דאי
 נוהלו היום ועד 1987 מיוני כי כור

 הסדר, להשגת הורביץ השר עם מגעים
 בגין יכולתו כפי ישלם שבמיסגרתו

כש רק צעדים נקט הבנק הערבות.
 להגיע מוכן אינו הורביץ כי התברר

 השלים 1988 ביוני 2ב־ רק להסכם.
 דין־וחשבון והגיש חקירתו את המפרק

 זו י פעולה אחרי רק לבית־המישפט.
 מה ולהחליט לשקול הבנק היה יכול
 נגד לאי־הפעולות אשר לעשות. עליו
 המפרק חקירת כי נראה הורביץ, בני

 השר לגבי נכסים. להם אין כי הראתה
הדבר. הוכח טרם הורביץ

 דחה קנטור ישראל כונס־הנכסים
 לדבריו, הורביץ. טענות את וכל מכל
 כדי מתישה בעבודת־נמלים צורך היה

 בעיסקי־המישפחה, התרחש מה להבין
 עצמם. על מעידים שהגיש והדוי׳חות

למ בניסיון פגישות, מאות נפגש הוא
 פעילה, כחברה מבוים אורן את כור

 לכך, התנגדה הנהלת־הבורסה אולם
 אשר בנפרד. נכס־נכס למכור ודרשה
מח של בעייה היתה השומרון, לאשל

 צעד וכל הבנייה, להמשך במימון סור
 ובידיעת בית־המישפט באישור נעשה

 להביא שהתבקשה הורביץ, מישפחת
לה. יש אם יותר, טוב קונה

 יעשו הקרוב בחודש כי ציין קנטור
 כסף שיזרימו גדולות, עיסקות כמה

הכונס. לקופת

 השר של והשאננות ךץור״הרוח
 של ההאשמות מול הורביץ, ייגאל |/

 והציבור, העיתונות מן וחלק לאומי בנק
 טובות סיבות לו יש מפוברקים. אינם

 המיש־ במערכה יפסיד הבנק כי לחשוב
נגדו. פטית

הקל בכמה טמונות הסיבות עיקר
 שהיו מי עם טלפוניות שיחות של טות

וי איינהודן מרדכי לאומי, בוק ראשי
 גירסתו מתאשרת שבהן מאכט, עקב
 בזמנו שנתן הערבות לגבי הורביץ של

לבנק.
 בראש עדיין עמד יפת ארנסט כאשר

 הור־ של בניו עיסקי החלו לאומי, בנק
 זקוקים היו הם לקשיים. להיקלע ביץ

 כשני של .גודל בסדר דחוף למימון
שיעבוד לבנק והציעו דולר, מיליון

 שהגיש בתביעה שיזכה בטוח הווביץ(מימי!) ■יגאל
 מוצקות(ומוקרטות} ואיות יש בידיו נ■ לאומי. בנק נגוו

נסך 1מ[1ו! לתבוע זנות אין לבזק נ׳ לטענותיו
 השיעבורים, יירשמו כאשר ושתוחזר
כמוסכם.
בכס הופקדה הערבות חתם, ייגאל

 בבל״ל, במישרדו יפת של האישית פת
 מישנהו על־ידי נעשתה העיסקה וכל
 והממונה איינהורן, מרדכי יפת, של
 יעקב בבל״ל, לתעשייה האשראי על

מאכט.
 נרשם השיעבוד הכסף, את נתן הבנק

 הסערה פרצה בינתיים אולם שמו, על
טרו היו הצדדים וכל יפת, הדחת של
 שייגאל כך אחרים, בעניינים מדי דים
 הערבות החזר את לבקש כלל טרח לא

ליפת. נתן ושאותה חתם שעליה
 הור־ מישפחת ראתה 1987 בתחילת

 וכי להתמוטט, מתחיל הבית כי ביץ
 חרש, דור על־ידי מנוהל לאומי בנק

 את שעשו מי ושכל צדיק, בינו בראשות
בבנק. עוד אינם עימם ההסדרים
 ממישרד אז פעל הורביץ ייגאל

 שבו וולפסון, ברחוב יריב חברת בבניין
הקבוצה. מישררי שכנו

 אל ממישרדו טילפן הוא
 איינהורן מרדכי אנשים, שני

 ראיית־ מתוך מאכט. ויעקב
השי את להקליט דאג הנולד
 נושא את העלה בשיחות חות.

 בזמנו, חתם שעליה הערבות
 אותה קיבל לא מדוע ושאל
 מאכט וגם איינהורן גם חזרה.
כי וציינו כך, על תמיהה הביעו

 ,1987 מאי •מאז הורביץ ייגאל נגד
לב הסמיכות כאשר משנה, יותר .היינו

חשדות. מעוררת חירות
 הור־ בני לדעת אלה, עובדות

 בל״ל פעולת כי מראות ביץ,
 מודרכת אלא כלכלית, אינה

פוליטיים. משיקולים
יצבי פוליטיים לשיקולים כדוגמה

לאו בנק שחבר־דירקטוריון כר על עו
חת, מאיר נגד המסע מאחורי שעמד ם׳,

ההקלטות

 הנושא כל את לדחות סירב גם הבנק
 שהורביץ למרות הבחירות, אחרי עד

 את תשנה לא כי נוספת דחייה כי טען
המצב.

 לפני חודשים וחצי שלושה עתה,
 הורביץ, נגד התביעה הוגשה הבחירות,

 אותה מנצל הליכוד נזק: גרמה וכבר
וה במערכת־הבחירות, ■חלקו להקטנת

כש — שקרא האיש, כי חושב ציבור
מתחמק לי", ״אין — שר־האוצר היה

הנדון —
)5 בעמוד (המשך
 עולה ואן! נאמן, ויובל גאולה
 בהכרזותיו לא-אחת עליהם

שההצ ככל אבל הנוראות.
 קיצוניות עכשיו יהיו הרות
 על לוותר עליו יקל כן יותר,

העת... בבוא השטחים
 המוני אם לוי. דויר כן שרון, וכמו

 להפריע יוכל מי בו, יתמכו המיזרחיים
 אז שלום־תמורת־שטחים? לעשות לו

 על התנחלויות־דמה בינתיים שיקים
העת. בבוא יעזור רק זה הג׳בלאות.
 איש משוגע? הוא מה, ארנס? ומישה

 שלום. אין אש״ף שבלי מבין הוא מבין!
 יודע ליבו, בניבכי בעצם, שמיר, וגם
יודע... אף

 יכול. הליכוד רק — בקיצור
 ניכםון.כמו כמו דה-גול. במו
רגן.

 ירצה? גם הוא האם היא: שאלה ך■*
ה בבדיחה הציפורים, כמו 1 \

 בן־אמוץ: דן של מפורסמת
ירצו? האם אך יאכלו. — ירצו

 בעולם שלום עשה הקיצוני הימין
 של לאינטרסים התאים זה כאשר

ייצג. הוא שאותו הציבור
האינתי של ארוכות שנים אחרי

 אילי־ההון הגיעו באלג׳יריה, פאדה
 היא המילחמה כי למסקנה בצרפת

 חיכה האדיר האירופי השוק רע: ביזנס
 הכלכלית־החב־ הצמרת בקרב לצרפת.

 לחסל שצריכים הריעה התגבשה רתית
 כלכלי לפיתוח להיערך המילחמה, את

אירופה. את ולכבוש מודרני
 דה-גול. על הוטלה המשימה

הק הבורגנים את רימה הוא
 של עדר-הבחירות שהם טנים,
 אומץ־לב, של ובשילוב הימין,
בתח שלום עשה וכוח, עורמה
בולות.
 החדשה הריעה את מבטא רגן רונלד

 ב־ הכלכלית־החברתית הצמרת בקרב
 פשוט שמירוץ־החימוש ארצות־הברית,

 רק הורס הוא אין להימשך. יכול אינו
בע שנאמר כפי הסובייטי, המשק את
 אר־ האמריקאי. המשק את גם אלא בר,

 הנשק, נטל תחת כורעת צות־הברית
העולם. את כובשת שיפאן בעוד

 הפרסטרויקה, תחי כן, אם
 אפילו יחי הגלאסנוסט׳, יחי

לנין:

 כלכלית־חבר־ צמרת אין ארץ ף*
 לתת כדי נבונה, ודי חזקה די תית ₪1

 משק קברניטי בארץ אין לימין. פקודות
 אשר שלום, כי המבינים מרחיקי־ראות,

 לריאד הישראלית הכלכלה את יביא
 מילחמה מאשר יותר ריווחי ולבגדאד,

חברון. של הקסבה על אווילית
 כל שחרף להיות יכול בהחלט אבל

 עם־ישראל. .יגיע הימנית, הדמגוגיה
 המילחמה.' על עדיף שהשלום למסקנה

ה לשנתה האינתיפאדה תיכנס כאשר
 כלכלי מחיר ותגבה והשלישית שניה
 ולמוס־ לוושינגטון יהיה כאשר גבוה,
 שלום לכפות משותף אינטרס קווה

 האדם יחליט כאשר שלנו, במרחב
 ־- נמאס, ש״די, הישראלי ברחוב הפשוט
 אז או — לפיתרוך להגיע צריכים
 שגם וחיצוני פנימי לחץ ייווצר

בפניו. לעמוד תתקשה ממשלת־ימין
 יותר חזק אז יהיה מה היא: השאלה

 הקנאות או הפנימי־החיצוני הלחץ —
 בין הדמגוגית וההתחרות חרות של

מנהיגיה?
 להשיב שקשה טובה, שאלה

מראש. עליה
 שבכלל כדי ברור: אחד דבר אך
 את כל קודם ליצור יש כזה, מצב ייווצר
 הגדולה התמורה את הפנימי, הלחץ

 על הישר השכל ניצחון את בציבור,
העיוור. הרגש
י־ בוודאי זאת? את יעשה מי

 דב מגן, דויד נתניהו, בנימין לא
ושות׳. שילנסקי

 המאמינים אנשים דרושים כך לשם
 הישראלי־פלסטיני שהשלום ליבם בכל
ש לישראל. וטוב מעשי אפשרי, הוא

ושומ ״יהודה אינם הכבושים השטחים
 בלתי־נסבל, נטל אלא וחבל־עזה", רון

ומבחוץ. מבפנים המדינה את ההורס
להח תוכל יד־ימין שרק יתכן

 יכולה יד-שמאל רק אך זיר.
לכך. להביא


