טוביה אושרי ,מנהיג חבורת הכום ,שותנו וידיה
שר ו ח מי ם אהרוג׳ העצור מגי ב ל ר א שונ ה
על ההאשמות המוטחות בפניו ובבני החבורה
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שמם שד רחמים אהרוגי וטוביה
אושרי לא ירד מכותרות העיתו
נים כשנים האחרונות ,כמי שעומ
דים כראש הכורת הפרם .שמותי
הם נקשרו כמעשים שונים ,בולל
ריכוז מערכת הכרחות הסמים
כישראל ,חיסול הכנופיה הצר
פתית כשנות ה־ ,<50וריכוז אחת
ממערכות הפשע המאורגן כיש
ראל.
לאחרונה נקשר שמם כסידרת
כתכות כ״העולם הזה״ ,כעומדים
כראש רשת ההונאה כדרום־אפרי־
קה ,שכה הוצאו שני מיליון דולאר
כמירמה מיהודי אותה יכשת ,וכמי
שעומדים כראש מערכת הונאות
בנקאיות באירופה.
לפני כעשרה ימים נעצר רחמים
אחרוני ,ועימו היוהדומן יהושע
מיזרחי ,יום אחרי פירסום הכתבה
כ״העולם הזה״ על ההונאה כדרום•
אפריקה .הם חשודים כהונאה
כאמצעות המחאות בנקאיות לא-
בשרות.
השבוע שוחח יגאל לביב עם
טוביה אושרי .זו הפעם הראשונה
שטוכיה אושרי מסכים לשפוך את
ליכו.

חזרתי ולא
בדקו או תי
>> ני מוכן בכל רגע ללכת לגלאי־שקר,
ר ■ ולענות על השאלה אם בחמש השנים
האחרונות הייתי מעורב באיזו עיסקה בל-
תי־חוקית  -בישראל .חמש שנים ? יותר,
אפילו! שום סמים! שום הונאה! אני לא
חושש משום שאלה בגלאי־שקר .אתם,

■ד־

העיתונים ,מפרסמים בלי בדיקה ,הורסים
אנשים ומישפחות ,הופכים אותנו ללא-
מקובלים בחברה .היכן זה כתובו אתם
לא כותבים על אנשים שהם גבוה גביה,
ומושחתים ,יותר מכל נושא אחר ואדם
אחר.
עובדה היא שרחמים אהרוני לא די בר עם
שטיינקה ,לא היה בגרמניה ,והוא לי! י דע
כלום על הדברים האלה .אני בקוש• מכיר
את ברוך ,וגם רחמים אותו הדבר .חם ׳ש 
טרה טוענת כל הזמן בבתי־המישפט ש 
השותף של רחמים צריך להגיע ארצה
וצריך להיחקר .והנה ,זו הפעם הראשונה
שאני חוזר ארצה ולא בדקו אותי במ* 2־
טרת הגבולות .לפני שחזרתי ,טילפנו אלי
והזהירו אותי שלא אבוא ,כי יעצרו אותי.
על מה יעצרו אותי? ממה אני מפחד?
ואני חוזר ארצה ובא לבית־המישפט חופ 
שי ,ויושב באולם שבו אמרה המישטרה
שמחכים לבואו של השותף של רחמים,
והנה השותף באולם ,ואיש לא שואל אותו
אף שאלה .זוהי תעודת־עניות למישטרה.
אלברט ליאני היה בארץ שבועיים ,וכאשר
הוא היה בארץ אני לא הייתי .כך גם
לגבי עיסקת מלון קונקורד שכתבתם כאי 
לו אני ורחמים עמדנו לרכוש אותו באי
סן־מרטין .אני רק תיווכתי עבור קונים
בלונדון ,ולא עבורי .זה הכל שטויות ,לא
היתה לי שום כוונה לקנות את המלון.

סיפור ההונאות
פרשת ההונאות הגדולות של הישראלים בדרום־אפריקה ובגרמניה ,שפור
סמה במלואה לראשונה בעיתון זה ,התבססה על שיטת ההמחאה הכפולה.
בעלי השיטה פותחים חשבון־בגק ומפקידים בו סכום־כסף נכבד ,נאמר חצי
מיליון דולאר .אחר״כך הם משיגים ,באמצעות עובד הבנק ,שתי המחאות
בנקאיות זהות ,כל אחת על הסכום המופקד בחשבון ,הדומות זו לזו בכל.
הם מוסרים אחת ההמחאות לאדם שאותו רוצים לרמות ,וכאשר הוא בודק
בבנק אם ההמחאה טובה ,הוא מקבל אישור להיותה בת תוקף וכיסוי .מייד
אחרי שהוא מקבל את האישור באמצעות הטלקס או הטלפון ,מושכים
הרמאים את הכסף מן החשבון באמצעות ההמחאה השנייה .כאשר מגיעה
ההמחאה שקיבל המרומה ,אין לה כבר כיסוי.
על בסיס טכניקה זו פעלה הרשת בדרום־אפריקה .כפי שכתב ״העולם
הזח״ ,רחמים אחרוני וטוביה אושרי מימנו את הפעולות שהוצעו להם על-
ידי צבי פאר וגרהארד שטיינקה .פאר הוא ישראלי המבלה את מרבית זמנו
בחו״ל ונחשב על ראשי ההונאות הבנקאיות באירופה .שטיינקה ישב שנים
רבות בכלא על מעשי שוד ,ומשהשתחרר עבר להונאות ״נקיות״ .פאר ושטיע-
קה קיבלו את ההמחאות הכפולות באמצעות אלברט ליאני ,ישראלי היושב
במארסיי ואשר אירגן בעבר הברחות סמים מישראל לאמריקה ,עבור חבורת
הכרם של אחרוני ואושרי.
בשלב הראשון מכר פאר את ההמחאות הכפולות ליהודי דרום־אפריקה,
עד שחמישטרה המקומית עלתה על המעורבים במזימה וחלקם נמלט ,חלקם
נעצר .אחרי״כן ניסו למכור המחאות כאלה באמצעות שליחים שונים ,כולל
ברון )שהיה קשור עם אושרי ואחרוני בעיסקי בשר( ,שנעצר אף הוא בדרום-
אפריקה לפני חמישה חודשים.
יהודי דרום־אפריקה מסרו תמורת ההמחאות הבנקאיות ,שהיו בדולא־
רים ,ראנדים דרום־אפריקאים .את הראנדים הוציא מדרום־אפריקה ישראלי
בשם פתחיה שצ׳רצינסקי ,חברם של רחמים וטוביה.
ההונאות באירופה נעשו בדרן שונה לחלוטין .עיקרן היה הפקדה בבנק
של שטרות חסרי־ערן ,שתמורתם הוציא הבנק ערבות בנקאית .כנגד ערבות
זו נמשכו כספים שבהם נרכש זהב .כאשר הגיע מועד פרעון הערבות ,התברר
כי לשטרות אין כיסוי .בדרן זו הוצאו באחרונה  4מיליון דולאר מ״דרזנר
בנק״ שבדיסלדורף ,גרמניה.

אני בן  ,40יליד תל-אביב .אבי עלה
מתימן לפני  70שנה והיה סוחר אמיד.
בעיתונים כותבים עלי כעל שותפו וידידו
הנאמן של רחמים אהרוני .ועל היותנו
ראשי מה שקרוי ״חבורת הכרם״ .רחמים
נעצר לזמן־מה על חשדות בשותפות ב־
קנוניית זיוף והברחות ,בפרשיות של ה 
יהלומן יהושע מזרחי ואולי בקשר עם
הונאות בדרום־אפריקה .אני מתגורר ב 
שדרות דוד המלך בתל-אביב עם מישפחתי
)אשה ושלושה ילדים גדולים( ,בדירה שכו 
רה .אני תעשיין .לי ולרחמים יש מיפעל
לבשר בבת־ים ,המושכר לחברת וימפי
תמורת כמה אלפי לירות לחודש ,ומזה
אנחנו חיים.
גדלתי בבית טוב .תמיד היה כסף ב 
בית .בגיל  , 19אחרי הצבא ,היתה לי מס 
גריה בבת־ים שבה עבדו  20פועלים.
היתה לי גם מיסעדה השוקת ,עד לפני
שלוש שנים .ניהלתי אותה משנת , 1968
אחרי-כן התגייסתי לצבא .שירתתי בחטיבת
גולני .אחרי השירות הצבאי נתפס לי
הגב ,ולא יכולתי לעבוד בעבודות קשות
כמו קודם .נכנסתי לשוק הכרמל.
אני מכיר את רחמים כבר  11שנה .הוא
גדל בשכונת־התיקווה ,ואני בכרם התי 
מנים .אני וסמים? אתה חי בהזיות ,ומול-
עט על-ידי שרצים .בעולם הפשע יש אנ 
שים שונים ,הנלחמים זה בזה ,ואולי רו 
צים לתת למישטרה כיוון מוטעה כדי ש 
יעלו על אלה ובינתיים האחרים יעשו את
העבודה .תראה ,מי שעבריין יש לו גם
הכלים להילחם במישטרה ,והוא יכול גם
לפתח שיטות הטעייה כאלה ,להוליך את
המישטרה ואת כולם אחרי מי ש לא קשור
בעניין .אולי הכיוון מוטעה.
הנה ,כתבת שנסעתי לבראזיל .אני אפי 
לו לא התקרבתי לשם .יש אנשים במיש-
טרה שקיבלו תקציב לעבוד עלינו ,ואני
יודע שגמרו את התקציב ועוד אין להם
כלום .הם קיבלו עוד תקציב ,ורוצים להר 
אות הצלחה בכל מחיר ,אז תופרים לי
חליפה לפי מידה!
השוטר הוא קארייריסט ,והוא מוכרח
לתת לזה שמעליו את הסיפוק שלו .אני
יודע כמה אני נקי ,והמזל שלי שאני קר
בנושא הזה .כי אחרת ,אולי הייתי מגיב
כמו שהם רוצים שאגיב .אני לא מוכן
לומר יותר ,כי העיתונות כבר האכילה
את הציבור ומכרה לו את הסיפורים על
רחמים וטוביה .לפעמים אני חושב ,למה
לא אקח את הרגליים ואלך מכאן? אבל
אני אוהב את המדינה ,למרות שמישהו
זורק אותי ממנה .אולי אין לי מה לע 
שות כאן ,וזה מרגיז אותי עד שיגעון.

..סמים? אתה חי בחזיות!״

לא שאלו
או תי כ לו ם!
>> ין לי שום עסקים בחו״ל .אם יהיו,
י ■ וזה הולך לקראת זה ,מס־הכנסה יידע
מזה .יש לי קשרים טובים בחו״ל ,וזה
יוביל לפרנסה טובה .מניין יש לי 40
מיליון דולאר? אתה יודע כמה זה ? אני
רוצה לחיות בשקט ,לגדל מישפחה ,לי־

..אין ל׳ מה לפחד!״
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