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 על בנושוו אל■ צחק איו דנם סינונו נבו
דולאוים מיליון 37 נשהשאיו המוינה,
 חובה, נרנו שהווויח נ■3ר קצת בחו״ל.
 אבשו נ■ בתי־המרון התאחחת ■ו״ו חחל־ט

 שהעסק למוות מהימווים, גם להתעשו
 אונ״ת• קונים איו? .,חוק לגמו■ לא

מיזרחי בצלאל עם בשותנות הימורים
הריר א א״ר

 נשארת הספינה היתה שאילו ברור מפעיליה.
 עם ישירות היה שלה והקשר במיפרץ־טאבה,

 היו לא הישראליים השילטונות המלון,
 לכסף ובית״החרושת נגדה, לפעול מסוגלים

 היום עצם עד דולארים להדפיס ממשיך היה
הזה.

 כי מספר הוכמן, רפי אילת עיריית ראש
פנה השנה, למרס פברואר בין מסויים, בשלב

הכחיש."
 מיז־ בצלאל מכחיש איתו, בשיחת־טלפון

 כי לו כשאמרתי הוכמן. של הגירסה את רחי
 את הציג שמיזרחי אומר עיריית־אילת ראש
 גם כי וסיפר מונטנה של כבעלים לפניו עצמו

 ״כבעל־ מיזרחי: אמר לספינה, קשור פפושדו
 לו אמרתי ולא בטלפון, איתו דיברתי מלון

אמרתי ולא שותפים, לו אמרתי ולא בעלים,

ד ט עו ק י י ו ר ף פ ת שו מ
אל לפפו צל ב ל מיזרחי ו

ם פפושדו ואלי מיזרחי בצלאל  רזיו הם שנים במשך שנה. 30כ־ כבר מיודדי
 גם הם יחד. לבלות והירבו באילת, המלונאות בענף הבולטות מהדמויות

עסקים. ביניהם עושים
פפושדו. אלי פועל שבאמצעותה החברה־האם היא ים־סוף מלונות חברת

ש לפפושדו  מהתשקיף בחברה. אחוזים 52 לציבור, ההנפקה אחרי היום, י
 שבשליטתה החברות־הבנות אחת כי ללמוד ניתן לבורסה, החברה שהגישה

 שהיה העיקרי שהנכס האדום, הים מועדון נקראת מהמניות^ אחוזים 8(*
 האדום הים מועדון חברת החזיקה כך על נוסף בטאבה. המלון היה בבעלותה

 ביולי רכשה זו חברה בע״מ. פאמלא בחברת והשליטה ההון מן אחוזים 70ב״
 בצלאל בשליטת הנמצאת בע״מ, אלישיב חברת עם שווה בשותפות נכס, 1987

 השותפים לשני שעלה בני״ברק, באיזור תעשייתי במיבנה המדובר מיזרחי.
 לבנות מתכוננים לעיסקה הצדדים שני התשקיף, לפי דולר. ממיליון יותר

רבועים. מטרים אלפים כ״סג של בשטח תעשייתי מיבנה במקום

 התערבותו את וביקש מיזרחי, בצלאל אליו
 לאוניות־הקזינו שיאפשר הסדר־קבוע למען

בשקט. לעבוד
 התחילה שהמננטנה לאחר ״מייד הוכמן:

 הפעילו שהם מפני צרות, לה עשינו לפעול,
 אמר אלי, פנה מיזרחי בצלאל הימורים. עליה

 פפושדו גם וכי האוניה, של הבעלים שהוא לי
 הוא אעזור. אני אם מאוד ישמח והוא מעורב,

 עוד בשקט, לעבוד למונטנה שנאפשר רצה
 בנושא נגדם. באינתיפאדה שהתחלנו לפני
טיסונה. יוסי גם אלי פנה בדיוק הזה

 במיפרץ־ לעגון ילכו שהם איימו ״הם
 שמ־ להם ואמרתי שלנו, במרינה ולא טאבה,

לשם. ילכו צירי
 אם פפושדו את שאלתי מאוחר יותר ״אגב,

והוא מונטנה, של מהבעלים כן גם הוא באמת

 ספינות־ שבאו שמאז לו רלןאמרתי כלום. לו
 לתיירות המון מוסיף זה לאילת, ההימורים

 זה זה. את למסר שצריך חושב ואני בעיר,
הכל."

 הוכמן, שלדברי למיזרחי ואמרתי חזרתי
 בספינה מעורב פפושדו שגם באוזניו טען הוא

מונטנה.
יער. ולא דובים ״לא מיזרחי: של תגובתו

 שום לו אמרתי ולא פפושדו, לו אמרתי לא
 הספינות. בעד שכולם לו אמרתי אני דבר.

 פפו־ בתי־המלון, התאחדות נשיא גם כולם,
 חזקה, תיירות כאן שתהיה בעד שכולם שדו.

 למסד וצריך טוב, לא זה — בלגאן שיש וזה
הכל." זה לו, שאמרתי מה זה זה. את

המת הסיפור על פפושדו אלי של תגובתו
״שטויות." כאן: פרסם
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