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לירות מיליון 30 לתפסיד 25 בן האמצעים חסר־ בחור הצליח איר
היהלומים סוחרי של האדיבה בעזרתם - חודשים תשעה תור

—

הגדולה

בבורסה
״הבור המכונה ״אתגר״ היהלומים קלוב בנייןסוסה מול סוסה

 מאחרי הנמצא למעלה) (בתמונה הקטנה״ סה
 סאות כחמש פועלים הקטנה בבורסה משמאל). (למעלה הגדולה הבורסה של השחקים גוררי

מוכרים. לא וחלקם החרדי המחנה מאנשי הס הגדול שרובם ומתווכים, חלפנים יהלומנים,

 עבודה תוך וחמש, עשרים גיל ן*
 הצליח חודשים, תשעה של מאומצת *■

למיליונר. להפוך אהרוני אהרון
 טענתו, פי על כיום, אומנם לו אין
 לנסוע מבקש כשהוא הנשמה״. על ״גרוש
 דמי את לווה הוא באוטובוס, מקום לאיזה

 מעטים אנשים רק אבל מאביו. הנסיעה
 בו למצב להגיע הצליחו במדינת־ישראל

 של בחובות שקוע הוא כיום: שרוי הוא
 דיוק: ליתר או לירות, מיליון שלושים

 אגורות עשר של עליה כל דולאר. מיליון
 אלף מאה עוד מוסיפה הדולאר בשער
שלו. החובות לסכום לירות
 אהרון חייב הלירות מיליון שלושים את

יהלו תריסרי כשני של לקבוצה אהרוני
 זאת למרות שנה. מחצי למעלה זה מנים,

 במישטרה. נגדו מהם איש התלונן לא
 האחרון בחודש שרק אחד, יהלומן מילבד
 של בסך חוב להחזרת תביעה נגדו הגיש
 שאר כל משתדלים לירות, למיליון קרוב
 הפרשה את לשמור אחרוני של החוב בעלי
 המיש- בתוך העניין את לחסל כמוס, בסוד
ה של היטב השמורים הכתלים בין פחה,
הקטנה״. ״הבורסה בשם המכונה מוסד

 מטרים במרחק שוכנת הקטנה הבורסה
המבהי ממגרדי-השחקים בילבד ספורים

 שעל הגדולה, היהלומים בורסת של קים
 היא רשמי באופן תל-אביב.—רמת-גן גבול

 הישראלי הקלוב — אתגר בשם נקראת
 משרדיה בע״מ. ביהלומים למיסחר החדש

 שכור במיבנה מפוזרים חבריה ומשרדי
 ובתי־המלאכה המוסכים בין קומות חמש בן

 בין אולם רמת־גן. של התעשייה שבאזור
לפ נופלות שאינן עיסקות נערכות כתליה
ה בבורסה הנערכות מאלה בהיקפן עמים

גדולה.
■

 כשש לפני הקימו הקטנה הבורסה את
 הצליחו שלא יהלומנים, עשרות כמה שנים

ה היהלומים בבורסת כחברים להתקבל
היהלו ענף שיגשג שנים באותן רשמית.

 שונים טיפוסים אליו משך בישראל, מים
 תוך להתעשר שביקשו אחרים, ממיקצועות

 היהלומים לבורסת הקבלה תנאי קצר. זמן
 התהליך וקפדניים. קשים היו הישראלית

מדי. ממושך זמן נמשך
יה לוטשי עשרות כמה התארגנו וכך,
ה ״על שעבדו יהלומים, וסוחרי לומים

 להקים כדי הגדולה, הבורסה של מדרגות״
 היהלומנים בפי משלהם. בורסה לעצמם

 הם הבורסה, חברי והמכובדים, הוותיקים
למ ״העלובים״. או ״הדפוקים״ בשם כונו
הגונים. עסקים אנשי שהיו רות

ת מאבדים  א
הכסף של העדן

הבור נחנכה 1974 ספטמבר חודש ף•
הבור נשיא שניצר, משה הקטנה. סה •
 של להקמתה תחילה שהתנגד הגדולה, סה

 הכבוד אורחי בין היה הקטנה, הבורסה
והתע המיסחר שר הבניין. לחנוכת שבאו
ביר את העניק בר־לב, חיים דאז, שייה
 הבורסה של המנהלים מועצת ל־יזמים. כתו

 מים־ מבעלי בעיקרה מורכבת היתר. החדשה
 נבחר למשל, כך, צעירים. יהלומים עלי

 בן- היהלומן המנהלים מועצת כיושב־ראש
השלושים. בן מוניץ ציון

ה הבורסה התרחבה השנים במרוצת
ש אלה כל את אליה משכה היא קטנה•
 הצליחו לא אך היהלומים ענף אל נמשכו

עשרות מכמה הגדולה. בבורסה להשתלב

ה הבורסה התרחבה הקמתה, עם חברים
 כחמש הוא כיום חבריה שמיספר עד קטנה
 גם השתנה כך כדי תוך איש. מאות

הבורסה. חברי של האנושי ההרכב
 והסוחרים היצרניים המיפעלים בעלי אל

 בלתי כספים חלפני גם הצטרפו ההגונים,
 לא המס ששילטונות ומתווכים, חוקיים
 אחוז כשבעים קיומם. על מעולם שמעו

 דתיים כיום הם הקטנה הבורסה מחברי
 הם השנים במרוצת והסביבה. מבני־ברק

 את אליה הכניסו הבורסה, על השתלטו
 במוע- עמדות־המפתח את ותפסו חבריהם

צת־המנהלים.
 משירותו אחרוני אהרון השתחרר כאשר

היהלו בענף עתידו את חיפש הוא הצבאי
 זאת. לעשות טובות סיבות לו היו מים.

 מכובדים חברים היו החורגים מאחיו שניים
 יו״ר היה נהם האחד הקטנה. בבורסה
 מד בן־ציון הבורסה, של המנהלים מועצת

 ובעל סוחר היד. חיים, השני, והאח ניץ,
גדול. מיפעל

להת מישפחתם לבני סייעו מוניץ האחים
 איפשרו למשל, כך, הבורסה. סביב פרנס

ב מיזנון להקים אחרוני, דוויד לאביהם,
 ליטוש מלאכת את שלמד לאהרון, בורסה.

ש כדי חומרי-גלם סיפקו הם היהלומים,
 כלוטש. מעבודתו ולהתפרנס ללטשם יוכל

 מלטש היה שם מקום, לעצמו שכר אהרון
 במרוצת האחים. לו שסיפקו האבנים את

 הוא אחרים. עבור גם ללטש החל הוא הזמן
 היהלומנים הקטנה. בבורסה לבן־בית הפך

 שם ראה הוא אותו. הכירו שם שהסתובבו
ב ומכירה תיווך עיסקות מבצעים כיצד
 לנסות והחליט ל״י ומיליוני אלפי מאות
בעצמו. יהלומים סוחר להיות

 אהרוני אהרון הפך 1977 שנת בסוף
 כחבר להתקבל כדי הקטנה. הבורסה לחבר
 מחירה היה (אז מניה דמי לשלם אדם צריו

 אלף 80 הוא מחירה כיום ל״י, אלף 22
 ל- רשמי, טופס על בקשה להגיש ל״י)<

ביהלומים לעסוק לו המתיר רישיון המציא

 חברים משני המלצות לצרף בישראל:
ה החשבון את ולהציג בבורסה קבועים
שלו. בנקאי

 יחד הדרישות. בכל עמד הצעיר אחרוני
יה במיסחר לעסוק החל הוא שותף עם

 נקלעו הם הרע למזלם בבורסה. לומים
 לצאת הצליחו מחירים, נפילת של לתקופה

ב ונשארו ועין בשן שביצעו מהעיסקות
 חזר ואהרוני פורקה השותפות כל. חוסר

להר כדי עצמאי יהלומים כלוטש לעבוד
זמן. לאורך לא אולם לחמו. את וויח

 מהסוג ומהירים, קלים לרווחים הסיכויים
 במים- עיניו מול מרוויחים אחרים שראה

 לו נתנו לא וחדריה, הבורסה דרונות
 בסכומים להתעסק מתחיל ״כשאתה מנוח.

 של הערך את מאבד ״אתה סיפר, כאלה,״
רצי פועל. להיות לחזור יכולתי לא הכסף.

 ולבצע הסוחרים כל כמו בבורסה לשבת תי
עיסקות.״

 את כשהחליף הימים, באחד ואומנם,
 ראה הוא הבורסה, במיזינון החולה אביו

היהלו של המיקצועית בשפה שקרוי מה
 זו היתד׳ למכירה. שהוצעה חבילה, מנים

 גלם יהלומי של קטנה כמות עם מעטפה
 בסכום למכירה שהוצעה מלוטשים בלתי

דולאר. אלף 60 של
ם״ תמורת פתקי

״_____ ת לו בי ח ״
 הסיכוי את עיניו מול ראה הרוני

*  היו לא אומנם מהר. להתעשר א
 בבורסה אולם דולר, אלף 60

עיסקות. לבצע כדי במזומנים
 על-פי פועלת הבורסה

 1 כת היתה כאילו משלה,
 לחבריה. רק מוכרים
 לקנו רוצה בורסה

 ■ במזו^ לשלם חייב
, 3,שערכו ״פתק״,

_ * / ״ י


