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תיזכורח
הנוכ במערכת־הבחירות

המ את הליכוד תוקף חית
 ובכל האמעעים בכל ערך

פר דווקא ואילו התחומים.
 שבה העיראקי, הצינור שת

 למיפלגת־ הובטח כי נטען
 עשרות של שוחד העבודה
מוז אינה דולארים, מיליוני

כלל. כרת
 סיבה לליכוד יש האם

לשתוק! טובה

 סתם איננו רפפורט ברום כי
מצ איש־עסקים הוא מישהו.

 (נספרו הרבות חברותיו ליח.
 כרשת מתפרשות )60מ־ יותר

העולם. ברחבי קורי־עכביש
 הוא הזרוע. בכוח עשה הוא הונו את
 כעשר עצמו את ובנה מכלום התחיל

.אצבעותיו.
 במישפחה ,1922ב־ בחיפה נולד הוא
 בארץ־ שהשתקעה רוסי, ממוצא יהודית
 אביו הבריטי. המנדט בתקופת ישראל

 האיגוד בהסתדרות, כפועל־בניין עבר
הסוצ הנטייה ובעל החזק המיקצועי

 ברציפי שלט שבאותה.עת יאליסטית,
 ששת את בדוחק פירנס הוא נמל־חיפה.

הדלה. במשכורתו ילדיו
יו (שמאוחר הצעיר לברוך

 יהודי שהוא דה, שם שינה תר
בינל שהוא לברום, טיפוסי,

ילדות בן, אם היתה, יותר) אומי
השה.

 מרבה ילד
להתקוטט

 מת־ תקופה באותה שהכירוהו י *ץ
 שהירבה מרדן, כילד אותו [■/ארים
להתקוטט.

מאוד, אותו משכו עבודות־הנמל

מיז
לפרס אזהרה

קד׳אפי
סמו״ם קשרים

 שברצונו טען ארוכה תקופה ובמשך
 מילחמת־העולם בימי מלח. להיות
 ואחר־כך הבריטי, בצבא שירת השניה

ישר של במילחמת־העצמאות השתתף
 ההכרזה למחרת ההגנה. בשורות אל,
 החליט העברית המדינה עצמאות על

 בלימודי- להמשיך וגם בצבא, להישאר
 שהועבר לאחר לא־רב זמן המישפטים.

לבית־הרין הצטרף הצבאית, למישטרה

 נשוי היה הוא כקצין־בקבע.• הצבאי
 לחיים חזר כאשר בנות, לשלוש ואב

.1953ב־ האזרחיים,
 במי־ הפעילה לחברותו במקביל

 הוא שבה הישראלית, פלגת־העבודה
 משימעון החל המנהיגים כל את מכיר
 לעולם־העס־ רפפורט ברוס עבר פרס,
 צים. של ופיננסי מישפטי כיועץ קים.

 מדינת־ של הלאומית חברת־הספנות
 המשא־ את לנהל עליו הוטל ישראל,

 זרים. מבנקים הלוואות לקבלת ומתן
 פרטיים בעסקים התחיל 1958ב־ רק

 חברה הקים ידידים עם ביחד ממש.
 בהספקת שהתמחתה להספקת־מזון,

 צוותי עבור קפוא ומזון מוכנות ארוחות
אוניות־הסוחר.
כע מיידית. היתה ההצלחה

 לחברה היו כבר שנים 10 בור
 עם העולם. בכל נציגויות 650
 מיליון ארבעה של עצמי הון

חב מוכרת שווייציים, פרנקים
 מארי- ״אינטר ששמה זו, רה

 לימיטד״, קומפני סרכיסס טים
 שרותים כנותנת בולו, בעולם

הימאות. בתחום הסוגים מכל
 את בשווייץ רפפורט פתח 1964ב־
 למזון- מיסעדות של שרשרת וימפי,
 את שנים 10ב־ בכך והקדים מהיר,

 של הון היה לעסק ה׳פאסט־־פור. אופנת
 הוא אך שווייציים, פרנקים אלף 430
 שלוש כעבור וחוסל בציפיות עמד לא

שנים.
אשתו) פיזר(עם פרקליט
סוב״ט״ם לש״נים יועצים

ה הכישלונות אחד היה זה
זה. תקיף בעל־בית של נדירים

 איש־עסקים נסע תקופה באותה כבר
 התחזקו הבינלאומיות ששאיפותיו זה,

בעולם. הרבה ליום, מיום
בדר נעזר נסיעותיו לצורך

הטו יש ניקארגואה. של כון
 על-פי לו ניתז שהוא ענים

 הדיקטטור של אישית הוראה
סומוזה. אנאסטאסיו

 נאלץ השווייצית האזרחות לקבלת
 המינהלית הפעולה .1972 עד להמתין
 פריני־שמברי, של במועצה נרשמה

ז׳נבה. בקאנטון
 שותפות רפפורט הקים 60ה־ בשנות

 בעל־ של בנו קולוקונדיס, מיכאל עם
 קולוקונדיס־הבן עשיר. יווני אוניות

 הדיסקוטק של הקבועים מאורחיו הוא
 הוא שם בז׳נבה, בטקלאן לה הידוע
 המבקרים אורחיו את ברוחב־לב מארח
בעיר.
 הציג הוא הערבים שבאחד קרה כך
 הגנרל אינדונזי, ידיד שותפו לפני

 האינ־ חברת־הנפט נשיא סוטובו, איבנו
פרטמינה. דונזית

להוביל היה עתיד זה מיפגש

 פורה־במיוחד פעולה לשיתוף
 היה כי אם רפפורט, ברום עבור

אינדונזיה. עבור הרה־אסון
;,חשבונות
,,כוזבים

ברא הופיע רפפורט של מו
*  הבינלאומית בעיתונות שונה /

 פרטמינה, של לפשיטת־הרגל בקשר
 האינדונזית, הלאומית חברת־הדלק

 מרס בחודש כפושטת־רגל שהוכרזה
1975.

ה הורד רפפורנו *  לפרוש ונאלץ כרת
 בצבא מעמדו את שרצל אחרי מצהיל
פרטיים. עסקים לניהול

 אז עלו החברה של חובותיה
דולר! מיליארד 10 על

תבי הגישה דאז ממשלת־אינדונזיה
מ איש־העסקים נגד מישפטית עה מ
כוז חשבונות והגשת ״הונאה על כה,

בים".
 מישפטים, של שרשרת באה בהמשך
 רפפורט,■ לטובת בעיסקה שהסתיימו

 160 בסך פיצויים 1979ב־ שקיבל
דולר. מיליון

המש של הרכה להפתעתם
 1980ב־ רפפורט חידש קיפים,

באינ המיסחרית פעילותו את
דונזיה...
 איש־העסקים קיבל 1980 בינואר

 בבתי־הזיקוק 75,־' של שותפות הנועז
 זעירה מדינה אנטיגואה, של הלאומיים

 הגרים תושבים, אלף 80כ־ בעלת
 442 של כולל שטח על איים בשלישה

 מאז הקאריביים. האיים באיזור קמ״ר,
 מפנ׳1ק אזיל אינדיס סט1 חברת מחזיקה

 מהון־המניות) 75פ לרפפורט יש (שבה
במדינה. שוק־הדלק על במונופול

 חלק עתה נאבק זה מונופול נגד
בממ גורמים ואף הפוליטי, מהמימסד

 וסט את במיוחד מדאיג לא הדבר שלה.
 יש שלחברה ונראה קומפד, אויל אינדיס

 איזור ובכל באנטיגואה, למדי חזק גב
 נבחרה החברה מיקרה, בכל הקאריביים.

 בעת האמריקני לצי דלק לספק כרי
באוק בגרנדה, הצבאית התערבותם

.1983 טובר
 מעורב היה רפפורט ברוס של שמו

הת שעיראק צינור־הנפט בפרשת גם
.1982ב־ לבנות כוונה

 צינור את סוריה סגרה זו בתקופה
 בין רבות שנים במשך שקישר הטפל״ן,

 חשש מתוך הים־התיכון. לבין עיראק
 באותה בגדאד רצתה כלכלי, לחנק

 שאמור חדש צינור־נפט לבנות תקופה
 כאשר בים־סוף. בעקבה, להסתיים היה

זכתה בבטל האמריקאית החברה

 העמיד הפרוייקט, לביצוע במיכרז
 שישראל מוקדם: תנאי חוסיין צ׳דאם

 את להפציץ שלא סודי בהסכם תתחייב
בו. לחבל או הצינור
 רפ־ ברוס לתמונה שוב נכנס כאן
 האישיים קשריו את הפעיל הוא פורט.

 ישראל ראש־ממשלת פרס, שימעון עם
 ממנו להשיג כדי תקופה, באותה
 בספטמבר 19 בתאריך שנכתב מיכתב,

האמ לשר־המישפטים ושהופנה ,1985
 על כתוב המיכתב מיז. אדווין ריקאי,

ראש־ של הרישמי נייר־המיכתבים

סומוזה
אישית הוראה

האמר
לוב עם מתווך

 מוכנה שישראל מציין והוא הממשלה,
 עיראק עם סודי הסכם על לחתום

 מחלק שתהנה בתנאי וארצות־הברית,
לעקבה. שיגיע מהנפט

 במיזכר לפרס השיב מיז אדווין
 תוך .1985 באוקטובר 7מה־ בכתב־ידו,

 לפרוייקט העקרונית הסכמתו מתן
 ויעץ בזהירות, נהג הוא בכטדרפפורט,

עם קשר ליצור ממשלת־ישראל לראש

בז׳נבה ״אינטר־מאריטים״ מישרד
דולר מילינן 436 על תביעה

 היועץ (אז מקפרלן (״באד") רוברט
 רגן), רונלד הנשיא של לאומי לביטחון

 שולץ, ג׳ורג' מזכיר־המדינה עם ולא
זה. רגיש בעניין לטפל כדי

 מוסקווה, לוב,
סעודיה

 העיראקי צינור־הנפט פרשת ^
 חזק הד 1988 בפברואר היה /

 כך כדי עד האמריקאית, בעיתונות
 את עוררה רפפורט ברום של שאישיותו

 ג׳יימס המיוחד, החוקר של התעניינותו
מק־קאי.

 לכרר כמטרה חקירה נפתחה
ב ״סרק״ נשיא של תפקידו את

ה כמיזרה סחר־נשק פרשת
 הפרת של ובפרשה תיכון,

טכ העברת נגד האמברגו
 ה■ הגוש למדינות נולוגיה
מיזרחי.

 מסויימים מערביים שרותי־מודיעין
 בין סודיים קשרים של בקיומם חשדו

 חברה־בת נוריקזם. האוסטרית החברה־
 והקבוצה עאיסט־אלפין הקונצרן של

 המנוהלת אינטר־מאריטים. השווייצית
רפפורט. ברוס על־ידי

תפ שיחק שרפפורט נראה
 בקוטר תותחים באספקת קיד
לאי תחמושתם, על מ״מ. 155
ראן.

 הוזכר רפפורט של שמו מיקרה, בכל
שנער החקירה במיסגרת פעמים כמה

 האוסטרי, שר־הפנים הוראת על־פי כה
המז מסויימים, מיסמכים בלכה. קארל
 ה־ של הסופי כיעד לוב את כירים

 חל שעליה איראן, (במקום מישלוחים
 בעליה על־ידי כנראה סופקו האמברגו)

אינטר־מאריטים. של
 לוב עם רפפורט של קשריו

 שנים לפני והחלו איתנים, הם
רבות.
 לניקא־ המיועד הלובי מהנפט חלק
 שלו בת־־הזיקוק דרך עובד רגואה

באנטיגואה.
 רפפורט שברום גם ידוע

סו נפט בשיווק מאוד פעיל
בייטי.
ש אינטר־מאריטים, בנק שני, מצד

 הוא ,1966 במאי בז׳נבה על־ידו נוסד
 מוסקווה את המשמשים הצינורות אחד

נדירות. או יקרות מתכות למכירת
 ביותר החשובים מהגורמים שניים
 עם נמנים ומערב מיזרח בין במיסחר
ידידיו.

 נשיא האמר, ארמנד הוא הראשון
 אוקסידנטל. חברת־הנפט של ומנכ״ל

 למדי טובים קשרים בעל בעצמו שהוא
בלוב.

 את שהציג האמר זה היה
באמצעות בגאכון, רפפורט

)20 בעסוד (המשך
.19 _—י


