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 עורך־הדין הוא בישראל שנציגה מ־ב־א,
ה כי לפני הצהיר וירניק וירניק. אריה

 ב־ חלק בעלות הינן מייצג שהוא חברות
 את ייפה והוא עמדנו, שבו חצר־הבית

 מעבר עובר בחצר שם. לעמוד כוחנו
רחובות. שני בין פתוח ציבורי

ברנט מאיר יעקוב
לצלם מכות

מוניץ בן־ציון
לכתב חסות

דהסתיר? וצו סח

אברחם חבר־יחגהלה
הנשיא של בן־דוד

 ואנשיו ברנט מאיר יעקב של ההתנהגות
 את למנוע לנסות נועדה היא מיקרית. אינה

 חבורת של ההשתלטות מעשה פירסום
 על מבעלז הרב מחסידי דתיים יהלומנים

 באמצעותה להתעשר כדי הקטנה, הבורסה
רבה. במהירות

מעצר
בלוד

 1973 בשנת נוסדה הקטנה כורסה ך*
קט ויהלוסנים יצרנים כמאה על-ידי \ י

מיי הגדולה. בבורסה מקום מצאו שלא נים,
 בן־ציון וויה בה, החיה והרוח הבורסה, סד

 במשך הבורסה כנשיא כיהן שאף מוניץ,
שנים. כמה

מ לפרוש מוניץ נאלץ כשנתיים לפני
 החלים עתה שרק מחלה בגלל פעילות,

 אלמנטים נכנסו הבורסה ולהנהלת ממנה,
ברנט, שעיר, נבחר כנשיא־הבורסה חדשים.

 ישר אדם מבני־ברק, מבעלז הרבי מחסידי
 בן־אחיו, להנהלה נבחר עימו חלש. אך

 חיים נבחר וכסגן־הנשיא ברנט, אברהם
 ושל הגדולה הבורסה חבר גם שהוא פוטר

ואב פוטר באנטוורפן. בורסת־היד,לומים
 בבורסה כחברים לקבל התחילו ברנט רהם

 קשר כל היה שלא בעלז, מקהילת חרדים
 היום עד הכניסו כך יהלומים. לבין בינם
 הפעיל הקהל שהם משלהם, חרדים 10כ־־
ל הנימוק כיום. חברי־הבורסה 450 בין

ל הון בגיוס הצורך היה החרדים הכנסת
הס טרם שהקמתו בית־הבורסה, בניית

תיימה.
בלוד, לחקירה, נעצרה 1976 בינואר 15ב־

פוטר סגן־ייו״ר
הינוקא של האיש

ב ברנט, אברהם של חותנתו פרנס, דוזה
 בשווי יהלומים גופה ועל לישראל, היכנסה

ב דולר אלפי ועשרות דולר, אלף 100
 כי לחוקרים אמרה היא זרות. המחאות

 למסירה באנטוורפן סגורה מעטפה קיבלה
תוכנה. מה ידעה ולא ברנט לאברהם

לחוק ואמר ברנט אברהם הוזמן למחרת
 וההמחאות לו, נועדו היהלומים כי רים

 ברנט של הסברו שמיעת לאחר פוטר. לחיים
 נגדו לנקוט עילה שאין החוקרים החליטו

מישפטיים. הליכים פרנס רוזה ונגד

 מהנהלת פוטר שוחרר זה מעשה ביגלל
 מצא מוניץ מוניץ. של בתקופתו הבורסה

 1000 הבורסה לעובדי משלם היה פוטר כי
יה העברת תמורת והוצאות-נסיעה, דולר

וב ברכישות מעורב היה כי וכן לומים,
 חברי־הבורסה. של יהלומים של מכירות

 היה כאשר במטבע-חוץ, הליברליזציה עד
 מעביר פוטר היה היהלומים, לייצוא תמריץ

 תמריצים, לקבל כדי יהלומים, דרך־קבע
היהלומים. בענף כמקובל

ץ _ ק ם שי ל _ 
להשפעה

 שאותה בבורסה, מטעמו ושולט מבעלז, • י הרבי עם אחת בכיתה למד פוטר יים ח
 מנהל, הוא בעלז. חסידי של מכשיר הפך

 ברנט, אברהם עם הבורסה את למעשה,
 רושם הוא בבני-ברק. מבעלז הרבי מחצר

פסקי-בוררות.
 של לשטר־חוב התכחש הפעמים באחת

 מוניץ. לבן-ציון שנתן דולר, אלף 25
 בבית-המישסט תביעה נגדו הגיש מוניץ

ש לבוררים, הועבר הסכסוך בתל־אביב,
בטל. והוא שטר-טובה, היה השטר כי פסקו

מ כמה התחילו האחרונים בחודשים
קץ-להשתל לשים לנסות הבורסה וותיקי

 בבדציון והפצירו החסידים, קבוצת טות
 ברנט-פוטר לאנשי לפעילות. לחזור מוניץ
ל קץ תשים מוניץ של חזרתו כי ברור

למ החליטו והם בבורסה, הרבה השפעתם
 כצבי הנהלה חברי בתמיכת הדבר, את נוע

זולדין.
 את להשלים הצליחו לא וברנט פוטר
 להציג וניסו הבורסה, של החדש הבניין

 רצו כי טענו הם לכך. כאחראי מוניץ את
 החדש הבית עבור טרנספורמטור להתקין

 צו- הוציא ומוניץ הקיים, הבית בחצר
 שבה החצר, כי בנימוק הדבר, נגד מניעה

שיי חדר־טרנספורמטור, רישיון ללא בנו
לכך. מסכים אינו והוא לו, גם כת

 צו בבית־המישפט קיבל שמוניץ אחרי
 פוטר כינסו הבלתי־חוקית, הבנייה להפסקת

 ,1979 ביוני 13ב־ הבורסה הנהלת את וברנט
ו בן־ציון האחים את להוציא והחליטו
 ביגלל בבורסה, מהחברות מוניץ אברהם
הקימו הם הבלתי״חוקית. הבנייה מניעת

 ב- שיפעל אתגר, בשם ליהלומנים קלוב
ה בורסודהיהלומים של החברה מיסגרת

 מוניץ האחים את להוציא והחליטו קטנה,
וולונטא כאגודה שהקימו בקלוב מחברות

רית.
באמ לבית־המישפט פנו מוניץ האחים

 והשופטת וירניק אריה עורך־הדין צעות
 כי ופסקה פנייתם את קיבלה אבנור חנה
 הקלוב וכי נפרדים, גופים שני קיימים לא

 מוניץ האחים הוצאת לכן החברה. גם הוא
 מבעלות הנובעות זכויותיהם, כהפקעת כמוה

 יכולה החברה ולכן בחברה, מניות על
 ובהן שלה, תקנותיה על־סמך רק לפעול

במוניץ. לפגוע דרך כל אין
 בעלז חסידי זימנו זה כישלון אחרי
 והציעו הלכתי) שאליה (זו כללית אסיפה
 שניתן כך תקנות־החברה, את בה לשנות

 שוב מוניץ. את הפעילות מן להרחיק יהיה
 לצו־מניעה, בקשה וירניק עורך־הדין הגיש

 סופי, צו הוציאה אבנור חנה והשופטת
 כל להכניס הנהלת־הבורסה על האוסר
 מו־ האחים של בחברות יפגע אשר תיקון

ניץ.
ה להשיב מ ח  מיל

שערה
 להשיב מוניץ האחים החליטו תה ^
 לגרום בדעתם ראשית, שערה. מילחמה +

יק ומם־ההכנסה, המישטרה החוק, שגורמי
ה של עסקיהם כל על מלא דיווח בלו

 ללא ברובם נעשו אלה עסקים חסידים.
 יהלומנים מס-ההכנסה. של ממשי פיקוח

 עתק סכומי הרוויחו כי לאחרונה גילו
מס-הכנסה. אחת אגורה לשלם בלי

 מו- בן-ציון של החזרתו הוא מקביל צעד
 בחירות ועריכת בבורסה לפעילות ניץ

 עצמו יציג שאם ספק אין להנהלה. חדשות
 יינתן אז הבורסה. כנשיא לבחירה, מוניץ

 אשר האלמנטים את הבורסה מן להרחיק
 — קשר כל יהלומים לבין בינם אץ

 רע שם להוצאת גורמים גם אלה אלמנטים
 כך, הגדולה. הבורסה חברי בין לבורסה
 של רשיונות לאחרונה מחלקים למשל,

 לפי מקורבים, מיני לכל מתווכי-יהלומים
 מקנה והתעודה מבעלז, הינוקא הוראת

ומגוונים. רבים לסוגי-פעילות אפשרות
■1 לביב יגאל
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