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 יעקבלה של פטירתו אחרי קצר מן ץ
 פנו ,1978 של השנייה במחצית כהן, 1

שמו לעורך־הדין אורה ובתו גירעון בנו
 צוואת לאיתור יפעל כי וביקשו פאר, אל

 לפי שהשאיר והרכוש־הענק המנוח אביהם
דעתם.
ו בתל-אביב, לבית־המישפט פנה פאר
ה לכל צווי-עיקול 6082/78 בתיק קיבל
 ובכללו יעקבלה, אחריו שהשאיר רכוש

 גם קיבל הוא וכספות. בבנקים חשבונות
 על-ידי אלה בנכסים לאיסור־פעולה צו

 מן יציאתה למניעת וצו בטי, אלמנתו,
הארץ.

ש אחרי קצר זמן נעשו אלה פעולות
לניו־יורק, דורון, בנה, את ישלחה בטי

 של אחד, מיקרה מלבד קטנים, היו מים
 אך עזורי. יעקב ויבואן־הנעליים הקבלן
 לממש ניתן לא הקשה הכספי מצבו ביגלל

החוב. את
 יעקב סוחר־המכוניות אחר, בעל-חוב

 5000( החוב את החזיר כי טען אפשטיין,
 לה ידוע לא כי טענה בטי למנוח. דולר)

 ליעקבלה, ידוע עורך־דין שחייב חוב על
 עורך־הדין אנגליות. לירות אלף 80 בסך
 120 יותר, גדול סכום ליעקבלה חייב היה
 שיעקב־ הלוואות על אנגליות, לירות אלף
 הפסיד. שבהם להימורים לו הילווה לה

 בלונדון במועדון־ההימורים נרשם החוב
לג יש כי שטען יעקבלה, של שמו על

מעורך־הדין• בותו
 הסכום, בידו אין כי טען עורך־הדין

 יעקבלה נגד הגיש ומועדון־ההימורים
 צו־עיכוב־ נגדו והוציא בישראל, תביעה
שמנ הסיבה היתה זאת הארץ. מן יציאה

האח בשנים ארצה לבוא מיעקבלה עה
רונות.
 לירות אלף 40 עורדהדין החזיר מאז

בתש לשלם הבטיח היתר ואת אנגליות,
 להיות אמור היה בהם שהראשון לומים,
 בטי, לדברי יעקבלה. של מותו בחודש

 הוכחוה, כל לה ואין לחוב, מתכחש הוא
איננו. הפינקס גם שכן

 על זכויות
המועדון

 כי פאר לעורך־הדין סיפרה טי ^
 הטוענים שונים, אנשים אליה באים *■
 למשל, כך כספים. להם חייב יעקבלה כי

אלף 20 בלונדון הטוב מידידו לווה הוא
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 אלמונים, בידי שבוצע הפיצוץ בעיקבות
 בטי בתל־אביב. ארלוזורוב ברחוב בביתה

 וגידעון יעקבלה, של השנייה אשתו היא
ש אחרי הקודמת. מאשתו נולדו ואורה
 כי השניים חששו לנידיורק, נשלח דורון
 על יד תשים ושם בעיקבותיו, תלד האם

אביהם. השאיר דעתם שלפי המיליונים,
 כל להסתמך. מה על היה זו לדיעה

ביו גבוהה ברמת־חיים יעקבלה חי ימיו
במוע הימוריו הנדיבה. בידו ונודע תר

 היו וגרמניה לונדון של המפוארים דונים
 הימור. כל לירות מיליוני של סכומים על

סכו בעיות ללא לקבל יכול היה יעקבלה
 או להשקעה אנשים ממאות אדירים מים

 טובה שאצלו ידעו הכל שכן כהלוואה,
 מקיפים ועסקיו בנקאית, מהמחאה מילה
ה גדולי עם קשרי-עסקים לו היו עולם.

 בברזיל שהותו ובשנות בעולם, משקיעים
היהלו איל־מיכרות זמל, בנימין עם יזם
 בורסת־יהלומים הקמת מסן־פאולו, מים

 הקמת לרעיון ישראל. של לזו מקבילה
 בורסת־היהלו־ נשיא גם יד נתן הבורסה

 ביקר שאף שניצר, משה הישראלית, מים
 היה יעקבלה זה. עניין לצורך בברזיל

 וחברי- יהלומים, בקשרי זמל עם קשור
 של ניכר ומיספר בישראל, רבים בורסה

 עימו ועשו בו בטחו בלונדון, יהלומנים
רבים. עסקים

ש ^ י ג י מ
!הרצליה

 באיתור פאר עורך־הדין החל אשר ^
 יוכל כי ובטוח סמוך היה הרכוש, ~

 לחלקו רב, רכוש לקוחותיו עבור לתפוס
 מביית־המיש- שביקש לצו־הירושה בהתאם

מ אחד לכל רבע לאלמנה, רבע פט:
הילדים. שלושת

 התברר כן לעמול, שהירבה ככל אולם
 לפחות אחריו, השאיר לא יעקבלה כי לו

 וכי רכוש, כל כימעט לעין, הנראה לפי
ש מה על עולים חייב שנשאר החובות
השאיר.
 בניו- בכספת כי נחרצות הצהירה בטי

אי דברים מלבד דבר, נמצא לא יורק
 שם, היתה לא צוואה גם שלה. שיים

לדבריה.
 העיקרי שיבתו מקום היתד, ניו־יורק

ל בסמוך האחרונות, בשנים יעקבלה של
 לידידיו, פעם לא סיפר הוא עוזי. אחיו

 כלום יחסר לא לבטי כי האחרונה, בשנתו
 את לקבל נאלץ פאר אולם בניו־יורק.

 שלפי מיגרש איתר אחר-כך בטי. הצהרת
 ה־ ליעקבלה. בחלקו שייך היה השמועה

חל ,8244 בגוש בהרצליה, נמצא מיגרש
 כי התברר דונם. 18.7 ושיטחו ,22 קה

 כולם רבים, בעלים שמות על רשום הוא
 הרש־ אריקה :יעקבלה של הטובים ידידיו
 אוטו מפרנקפורט, ברטלר ומוריץ קוביץ
 רוול), קפה מול מועדון־קלפים (בעל קמיל

 מהד בעל טוב, עמוס של (אחיו טוב חי
 משה בטוטו), גדול ומשקיע דוני-קלפים

 במיש־ עבה תיק בעל (״חרושקה״, בניהו
 (אחיו כהן עוזי פעילה), בגביה עוסק טרה,

 בגביה (עוסק תוך ישראל יעקבלה), של
 בתיה מועדוני־לילה), על ושמירה פעילה

 אסתר יעקבלה), של אשתו בטי, (היא כהן
 פויר־ ושושנה שלמה כץ, רבקה ליבוביץ,

לוין. ומלכה בורים (לבב), מן
 ומכיוון ,1972 בדצמבר נקנה המיגרש

ה לרכוש לשייכו פאר יכול לא שכך,
מנוח.

 הלילה מועדון את פאר בדק אחר־כך
 על־ חכור המקום הירקון. ברחוב שאנו,

מו מאז וסגור בדמי-מפתח, יעקבלה ידי
גיר בנו, על-ידי הופעל לכן קודם תו.

המ דנוך. 'ישראל של בנו ועל־ידי עון,
 ניתן אולם חורבה, למעשה, הוא, קום

עליו. הזכויות את לממש
 היה מה

!בכספת
דע פאר {ך  כספות היו לכהן כי נו
 הוא הראשי. בסניף דיסקונט, בבנק *

ל ונתנו לפתחן, צו מבית־המישפט קיבל
כש לבנק. הצו עם שמיהר כהן, גירעון

 יורדת בטי את ראה לבנק גידעון נכנס
 עורך־הדין על לחץ הוא לחדר־הכספות.

 אולם לכספת, עימו ימהר כי הבנק של
 פורמלי פגם בו מצא הצו, את זה משבדק

שמי לפאר, מיהר גידעון להיענות. וסרב
או חדש. צו עם וחזר לביודהמישפט הר
ריקה. הכספת היתה כבר הפעם לם

 פתחה שבטי יודעים אינם ופאר גידעון
המ נציג־מישטרה, בנוכחות הכספת את

די הוא בביתה. הפיצוץ מאז אותה לווה
 אישיים דברים רק היו בכספת כי ווח

יקרי־ערך. ולא שלה,
 בטי את ממושכות חקר פאר עורך־דין

 בלונדון, בעלה בחפצי שמצאה מה על
 תוקף בכל הכחישה היא פטירתו. אחרי

 של ורשימות פינקס, לו שהיה ההשערה את
 מעודה ראתה לא לדבריה, לו. החייבים

 כמה אותו ראיתי עצמי (אני זה פינקס
 בו,. דיפדפתי ואף המנוח, אצל פעמים

 מסויימים אישים אכן כי להיווכח כדי
 היא רבים). כספים לו חייבים בעלי-שם

בע של רכוש כל נמצא לא כי טענה גם
בלונדון. וברשותו לה

חיי אנשים כמה אכן כי אישרה היא
 המחאות לה השאיר והוא כספים, לו בים

הסכו- אולם כביטחון. אלה אנשים שנתנו

 נאלץ הכסף אובדן עם אנגליות. לירות
 ללוס־ ולהגר עסקיו את לחסל הידיד

אנג׳לם.
 בטי, של בביתה הפיצוץ לפני כחודש

אוש וטוביה דנוך ישראל בביתה הופיעו
 יעקבלה, של ידו בכתב פתק לה והראו רי,

 דנוך כי טענו הם ״.42״ הספרות ועליו
 הוא והפתק זה, סכום ליעקבלה הילווה
 גם וטענה להאמין, סרבה בטי הוכחה.

 אם זה, חוב לשלם כסף כל לה אין כי
 הזכויות את ממנה דרש דנוך נכון. הוא
 החוב. תמורת שאנו, מועדון־הלילה על

 את שינתה כי נראה אולם סרבה, בטי
 כי סיפרו שמועות הפיצוץ. אחרי דעתה
 יקבל שלפיו דנוך, עם להסדר הגיעה
מ היתרה ואת מייד, סכום־כסף ממנה

 עצמו על לקח גם דנוך המועדון. מכירת
יעקבלה. של אחר רכוש לממש לנסות

 כהן יעקבלה השקיע אחדות שנים לפני
 שותפים. שני עם בסן־פאולו בעסק כספים
 שהיה מי גלזר, משה הוא מהם האחד

 שפשט בישראל, ישראל אגודת בנק בעל
מר את בבנק הפסיד גלזר הרגל. את

 לנעליים חנויות כמה עם נשאר הונו, בית
ובברזיל. בארגנטינה

 את לאתר הצליחו לא שהסריקות כך
 כי חשבו שהכל יעקבלה, של המיליונים

 לעורך- התברר כאשר בשפע. מצויים הם
 רשומה ארלוזורוב ברחוב הדירה כי הדין

 ב- הגר עוזי, יעקבלה, של אחיו שם על
 לממש רב סיכוי אין כי ראה ניו־יורק,

 עזרת בלי יעקבלה. של בניו עבור משהו
 בצורה לפעול ניתן לא והפינקס, האלמנה

 את ולממש עורך־דין, אותו נגד חוקית
עצום. רכוש שהוא שלו, החוב

ל בדנוך נעזרת בטי כי כמובן, יתכן,
החוב. גביית
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