
 יצא לשעבר הפיננסי הגאון
 שמח נשהוא - מהכלא
אבנרסוב ־וווו ובמצב

ונוחר
ונוובר דני

מבית שנים ארבע אחרי צאתי
/  וחשבתי בראי הסתכלתי הסוהר, /

 טוב נראה אתה תומר, אבנר :לעצמי
!״מתמיד

 חמש לפני באופנה שהיה בבית־קפה,
וחייך. שחורה בחולצה תומר ישב שנים,

 ויסקי כוסית ניצבה לפניו השולחן על
אמריקא סיגריות וחפיסת ריגאל צ׳יבאס

 המלצר הסיא הטלפון, צילצל כאשר יות.
 והגישו השולחן, אל המכשיר את בהכנעה

לתומר. בכבוד
תומר בילה שנוודחייו 33 מתוך ארבע

לפני - תומר
וקאדילאק שביט כוכב

השבוע - תומר
אמריקאיות וסיגריות ויסקי

מהכלא צאתו ואחרי מימין) (למעלה, המאסר לפני תומר
מטפלת סם אהבה קשרי

 זמן לפני השתחרר שממנו בבית־הסוהר,
 הוא עליו. השפיע לא המאסר אך קצר.

 בעל פיננסי גאון מבריק, אדם אותו נשאר
 שישבו השופטים, אפילו רב. אישי קסם
 היני ״הנאשם עליו: אמרו במישפטו, לדין
אינ חזות בעל שלושים, כבן צעיר אדם

 תנאי־ חרף ואשר אישי, וקסם טליגנטית
 והופעה לבוש על העת כל שמר המעצר

 נסוך פניו כשעל להידור, ונוטים מסודרים
 ספק לב, טוב ספק המביע חיוך הזמן רוב

ערמומיות.״
 מראשון־ הצעיר את הפכו אלה תכונות

מיליו למורים, דתי סמינר שסיים לציון,
 מסובכים בעסקי־מיליונים שלט הוא נר.

שנה. שלושים לו שמלאו קודם ביותר,
 עם הצלחה לו הביאו גם אלה תכונות

 בבית־הסוהר אפילו חייו. כל במשך נשים
 מצוות אחת של ליבה את להקסים הצליח

באסירים. המטפלים
ס נ _ ^ ל2^ ע  ד

לבן סוס
ה עת ף הי השתרע הצלחתו, בשיא י ש
■  במיגדל שלמה קומה על מישרדו י

 לו והיה קאדילק, היתה מכוניתו שלום.
 מלכת מלון את רכש כאשר שכיר. נהג

 לעיר הגיע ,1972 בשנת באילת, שבא
 בית- של כלשונו או, לבן. סוס על כנסיך

 זו, קטנה עירה ״בשמי המחוזי: המישפט
 הנאשם הופיע הארץ, של הדרומי בקצה

מד מכונית־פאר על רכוב ככוכב־שביט,
קאדילק.״ גם

 השתחרר לכן קודם מעטות שנים רק
 חברתו את לאשה נשא הצבאי, משירותו
 דרכו את והחל גיל, עופרה היפהפיה,

מיי היתה הצלחתו כסוכן־ביטוח. בחיים
כל בעסקות ידו שולח החל הוא דית.

 לגור עבר תקופה באותה שונות. כליות
 בתיווך־כס־ לעסוק התחיל ושם בחיפה,

 בארץ שוק־הכספים את בדק הוא פים.
 מצד היו, שבו כלכלי אקלים שקיים ומצא
 כסף להלוות מוכנים שהיו אנשים אחד,

 שונות. בטוחות תמורת מסויימים בתנאים
ש ומוסדות, פרטיים אנשים היו מאידך,

להשי ושהתקשו מזומן, לכסף צמאים היו
בשוק. תנאי־הנזילות ביגלל גו

 עד־מה־ הפך וכישוריו קשריו בזכות
 מגלגל והחל מצליח, כספים מתווך־ רה

 לעשות הצליח ביותר קצר בזמן מיליונים.
רב. כסף

נישו עלו המיסחרית, הצלחתו למרות

נר אולם התגרש. והוא שירטון׳ על איו
 אחרי כי חזקה, עדיין היתד, שהאהבה אה

 לאשה. שנית עופרה את נשא שנד, כחצי
 ועל בשמת, בשם יפהפיה בת נולדה לזוג
הקים. אשר לחברה תומר קרא שמה

 ובאילת שבא, מלכת מלון את קנה הוא
 שטיין. ישעיהו גיזבר־העיריה, את הכיר

אי בעיריית החזק האיש שהיה הגיזבר,
 מדברים החלו הם מתומר. הוקסם לת,

 שטיין את שיכנע ותומר עסקים, בענייני
 יספק הוא עיסקודהלוואה. עימו לעשות

לי מיליוני ששה בסך הלוואה לעירייה
 לה זקוקה היתה שהעיריה במזומן, רות

 למשך זו הלוואה תמורת דחוף. באופן
 ריבית העירייה לו תשלם אחדות, שנים
 היום, עד נתברר לא המדויק גובהה אשר

 לתומר כן, כמו תיתן, העירייה והוצאות.
 ששה של לתקופה ההלוואה בסך שטרות

 כדי תומר ישתמש אלה בשטרות חודשים.
 חודשים שישה ואחרי הלוואות להשיג

 שנה לחצי חדשים שטרות מהעירייה יקבל
ההלוואות. במעגל וימשיך נוספת

ההלוו נעשו מסויימת תקופה במשך
 קיבל תומר אולם זו. בדרך הללו אות

לת שטרות של סטים שני אילת מעיריית
 את וסיחר שנה חצי של עוקבת קופה

 בגובה בהלוואות הוא זכה כך שניהם.
לעירייה. מסר שהוא מזו כמעט כפול

נמש אילת ועיריית תומר בין העסקות
הצ אומנם הוא .1973—1974 בשנים כו

 והחזיר שבא מלכת מלון את לשפץ ליח
 אולם איבד, אשר הרביעי הכוכב את לו

ל נקלע יום־הכיפורים מילחמת עקב
 שטיין נפטר זמן באותו כלכליים. קשיים
 של צרותיו החלו ואז פיתאומי, באופן
תומר.

 תר שסידר מההלוואה כי נתגלה לפתע
 זכתה לא שהעירייה רק לא לעירייה מר

 של לתומר, בחוב נשארה אלא בכספים,
 בתחילה בקירוב. לירות מיליון שישה
 להונות לעירייה שסייע בחשד תומר נעצר

 אישר כאשר המקומי, השילטון אוצר את
 שמונה היתה ההלוואה על הריבית כי

 יותר. גבוהה שהיתר, בעוד אחוז, עשר
 הסבוכות העסקות החלו אחר־כך אולם

 נאשם ארוכה חקירה ואחרי להתגלות,
 שטרות גניבת של פרטים בשישה תומר

 אותה, לרמות כוונה מתוך אילת, מעיריית
ומס חשבונות זיוף של פרטים בכמה וכן

אחרים. מכים
כו עמיקתא. לבירה רמה מאיגרא

במשך דעך ביום שדרך השביט כב
)80 בעמוד (המשך
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