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שי הנכד החמי

 (״פרגי״),לשרה בלונדון, ♦ נולד
 ולבעלה, ),281 מיי^ק הדוכסית

השליש״ ),27( מיורק הדוכס אנדרו,
אנגליה, מלכת של ילדיה ארבעת בין

 הנסיך העניק בכך בת. הראשון, ילדם
 כטייס־ סגן בדרגת המשרת אנדרו, . ״

 החמישי הנכד את המלכותי, בצי מסוק
השנייה. אליזבת למלכה

• • •
הגרמני הקצין

ם י בישראל, שירותו את ♦ סי
 דיטמאר (אלוף־מישנה) אוברסט

 הגרמני הצבאי הנספח ),48( קלנר
 הנספחים סגל וזקן שנים חמש זה בארץ

 המואמנים הארצות !9 של הצבאיים
 הגדול הצבא של נציגו קלגר, בישראל.

 מיליון (כחצי במערב־אירופה ביותר
 מטוסי־קרב 700 טנקים, 5000 חיילים,

 צבא־הקבע איש הוא צוללות) 24ו־
 בכר המתגאה שנים, 27 זד הגרמני

 ולאחר בשיריון מ״פ בצעירותו שהיה
 ומטה לפיקוד בבית״הספר מדריד מכן

 בתו, כאשר מאוד שמח לדבריו (פו״ם). יי1
 בעת שתלמד כר על עמדה קורנליה,

 תל־אב־בית בגימנסיה בארץ שהותם
 בחינות־ את עברה אף שבה (הרצליה),

בעברית. הבגרות

*1

הנצחי המאמן
 יום־הולדתו בתל־אביב, ♦ נחוג

 כדורסל, מר רוזץ, יהושוע של 70ה־
 של מאמנה שנים 35 במשך שהיה מי

 אלכסנדריה יליד רוזין, תל־אביב. מכבי
ארצישר מזון סוחר אביו, נשא (שבה
 הארץ מן התורכים על־ידי שגורש אלי,
 את הראשונה, מילחמת־העולם בימי
 היא), אף ארצישראלית מגורשת אמו,
 בכדור־יד עסק הקטנה, בתל־אביב גדל

 ענף הכדורסל, את שגילה עד ובטניס
 כמאמן ,71 ה־ בשנתו גם ימשיך שבו

נתניה. אליצור
• • •

האחרונה זיית הביל
ה ר ט פ  שוהם, צלה ,93 בגיל ♦ נ

 אחת ובת צמרת עורך־דיז של אלמנתו
 ;מיש־ הידועות הביל״ויים ממישפחות

 ראשון־לציון, מייסדי פיינברג, פחת
 עסקה יפו, ילידת שוהם, וחדרה). גדרה

 האחרון, יומה׳ עד כמעט יפרדסנות
 בנושא רבת־השנים בפעילותה נודעה
 היתה היא לנשים. הזכויות שיוויון
 אבשלום האגדתי ניל״י איש של אחותו

 אחרי התגלו, גופתו פיינברג(ששרידי
 בפיתחת־רפיח) ששת־הימים, מילחמת

 שגריר אלמנת אשל, תמר של ואמם
 המערך ח״כית ולשעבר בקנרה ישראל

 הבנק מנכ״ל לשעבר שוהם, ודויד
רוטשילד). הכללי(של

• • •
רר הקיבוצניק שו מ ה

ר ט פ  ,75 בגיל בעין־חרוד, ♦ נ
התא (בצל משורר גלעד, זרובבל

המאו הקיבוץ ועורך(ביטאון סופר נה),
 ש־ ,בסרביה יליד גלעד, מבפנים). חד

 היה לרוסיה, רומניה בין באיזור־הספר
27 של ומחברם בנות לשלוש אב

1951 הפלמ״ח, בבנם גלעד,
התאנה בצל הסער

 ונודע סיפרי־שירה) 17 (מהם ספרים
(מס הימנון־הפלמ״ח כמחבר במיוחד

הסער). ״הנם ביב
2659 הזה העולם

 לעסקים שותביו נגד העיד רגיואן מוויס
מדוע מסביו רביב יגאל השחורים.

שד נבחין
ד־ברל

 דא ,או■
״ מדשן!

 כשניסו אך מלשין. לא ני ^9*
£ \ /  1.3 גנבתי שאני עלי להלביש /
שא ארשה שלא החלטתי דולר, מיליון
 ויכניסו מהבוץ עצמם את יוציאו נשים
אותי.

 מועצת־ה־ חבר מכובד. אדם ״אני
 אני הליברלית. המיפלגה מטעם עירייה

או שירשיעו לעצמי להרשות יכול לא
בגניבה. תי

שלי טוב הכי החבר היה ״הלפרין

 של ישליטו מייסדו הלפרין, להרשעת
בנק בידי שנתפס צפנן־אסריקה, בנק

ההונאה פרשת נחקרה יטבה דרך
 דוגמה היא צפנן־אמריקה, בבנק 1 1

 במיקרה לא ויעילה. נאותה לחקירה
ירוש־ פרקליטות על־ידי נוהלה היא

מונסה נאשמת
השחנרל בתיק היה מה

 קרובה ידידה מונסה והדסה בחיים,
מאוד.״

 מוריס על־ידי שנאמרו אלו, מילים
 המישפט בתחילת עדותו בשעת רג׳ואן

 בהתרגשות נאמרו הלפרין, יהושע נגד
 — לאו או מלשין לא, או נרגש בולטת.
לקוות התביעה יכלה לא עדותו בלעדי

המישטרה. על־ידי ולא לים,
 ,1985 באוגוסט הבנק התמוטט מאז

 מסקנות את ישראל בנק פירסם טרם
 לנפילה. הסיבות לגבי שערך הבדיקה

 מיליון 80כ־ ישראל בנק כיסה היום עד
 משלם־ מכספי הבנק, מחובות דולר

המיסים.

גוגה) אשתי רג׳ואן(בהלוויית עד
...״,אוח נירשיע! מהבוץ עצמם את ״יוציאו

הלפרץ עם ממיכתב־ההסכב קטע
רנלר...״ אלף 500 קבלת מאשר ״אני

 בשיתוף־ הלפרין, עשה שנים במשך
 שטרן משה הבנק מנכ״לי עם פעולה
 בבנק. עיניו כראות מונסה, והדסה
 בעסקים הפסיד השנים כל במשך
מחש במשיכות ההפסדים את וכיסה
לקוחות. בונות

 עד גלויה בצורה נעשו הפעולות
 הבנק היה שנים אותן וכל להדהים,
ישראל. בנק של בפיקוח
צפון־אמר׳־ על שפיקח הצוות, אותו

 הבנק את לנהל מונה לנפילתו, ער קה
הסי על דו״ח ולהגיש הנפילה, אחרי
בות.

ה על המפקחים יוכלו כיצד
אובייק מימצאים להגיש בנק

 להיות עשויים הם אם טיביים,
עצמם? נגד

סי היתה הבנק להתמוטטות הסיבה
 מזוייפת ערבות לכבד מונסה של רובה

 שטרן משה על־ידי שהוצאה הבנק, של
 אחרי זה היה מרגל. בשם חברה לטובת
 שנתן רבות בהבטחות עמד לא ששטרן
שמ כספים לבנק להחזיר — למונסה

 הל־ ושל שלו פרטית חברה לטובת שך
 האמריקאית־ישר־ החברה בשם פרין,

נת כאשר האפור. בשוק שעסקה אלית,
 היה ישראל, בנק על־ירי הבנק פס

 עורר־ את לשכנע וניסה בציריך, שטרן
 לבנק להחזיר רווה גד הירושלמי הדין

 כמיליון לווה רווה שלקח. מיליונים
מהחברה חמישה ועוד הבנק, מן דולר

 והל־ שטרי של האמריקאית־ישראלית
 באוסטרליה. חווה בכספים וקנה פרין,

 הכספים את החזיר, לבנק הכספים את
 נמנע רווה החזיר. לא הפרטית לחברה

לישראל. לבוא מאז
ה בידי היו לא הבנק נפילת אחרי
 והלפרין מונסה מימצאים. שום חוקרים
 לעיס־ שטרן הסכים כאשר רק שתקו.

מונסה. נשברה קת־טיעון
ול שנות־מאסר לשש נידון שטרן

שולם. שלא גבוה קנס
 נגד ערות שטרן נתן כאשר מייד
 שהעיד רג׳ואן(כפי מורים החל מונסה,

לנסיעה. בהכנות בבית־המישפט)
 ותיאם הלפרין עם נפגש הוא
 ויזת־ קיבל הוא גירסה. עימו

 כי שמע וכאשר לקנדה, תושב
 עיסקת־טיעון, חתמה מונסה גם

בן־גוריון. לנמל-התעופה יצא
 נעצר אך מיזוודתו, את מסר הוא

מוקד התראה אחרי הגבולות, כביקורת
יברח. כי שחשדה המישטרה, של מת

מיזוודה
עלומה

היחי־ למישרדי מייד הובא וא ן*
ונח־ לחקירות־הונאה דה־הארצית 1 (

)20 בעמוד (המשך
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