
 כשוק מקשיים כתוצאה מהתמוטטות הבנק
 לקוח. של פשיטת־רגל או הונאה או הכספים,
 את הבנקים עברו היהלומנים של במיקרה
 שאחרת בכספים והשתמשו המקובלת, התיקרה

מיסחרי. שימוש בהם היה לא
 לממן הבנקים כל־כך אצו מדוע יובן מכאן

 מדי יותר לבדוק טרחו ולא יהלומים, עיסקי
 היו המפולת, כשהחלה לקוחותיהם. בציציות

 300ד כמיליארד לבנקים היהלומנים חובות
 של והייצוא המכירות מהיקף יותר דולר, מיליון
בשנת־שיא. ישראל

למכירה, עד והמיון, העיבוד הקניה, תהליך
 או חודש תוך המיקרים ברוב להסתיים יכול

 המימון בהיקף החבילה. קניית מרגע חודשיים
 ממה ארבעה פי לייצא היה ניתן הזה האדיר
 קשיים בחשבון לוקחים אם או, למעשה. שיוצא

 האדיר המימון לפחות. שניים פי — בלתי־צפויים
ניתן. שלשמן מאלה שונות מטרות איפוא שימש

 מלאי לאגירת במימון השתמשו היהלומנים
 יהלומים של והן גלם של הן ובלתי־סביר גדול

 ליצירת שימש מהכספים ניכר חלק מלוטשים.
 התעשיה, את לעטוף שהתחילו השומן רובדי
 למימון דרכו את מצא מהכספים קטן לא וחלק

 היתר ובין היהלומים, לענף מחוץ אחרים, עסקים
 לשוק הועבר אף בחלקו והמקרקעין. הבניה ענף

 היהלומנים יכלו שם הבינלאומי, הכספים
 המסובסדת הריבית בין מהפער מעט לא להרוויח
בעולם. המקובלת המיסחרית והריבית בישראל

 צריך ,למה
ליהסעליהסד

 הבנקים? מנהלי כן על אומרים ה ץ*
 להזדהות לא שביקש ^/מנהל־בנק

 שלוש לפני שניתן למימון מקום היה לא אמר:
 לעומת כלום הם המדינה של הרזרבות שנים.

 דולר. מיליון 300ו־ מיליארד מימון של הסיכון
 בנקאות תהיה היהלומים שלענף אסור לדעתי

 הכללים לפי יתנהל שהמימון אלא משלו, מיוחדת
פרווילגיות. בלי הרגילים,

 אנחנו, זה העסק של האמיתיים הקורבנות
 פחות השקענו אולי טוב, הלך כשהעסק הבנקים.

 חייבים היו המפולת כשהחלה דעת. שיקול מדי
 מיליון 48ל־ הגענו היום דולר. מיליון 80 לנו

דולר. י
 כיום מצבו נפגע. שלא יהלומן שאין ברור

 עברו לא אצלנו לו. שהיה הזר ההון בהיקף תלוי
 חייב הוא זה ועל ללקוח, דולר מיליון 2 החובות
 חייב הוא כלומר, דולר. אלף 200 של ריבית
 דולר, מיליון וחצי שניים לפחות של עסק לגלגל

בלבד. הריבית בתשלום שיעמוד כדי
 יש מעט כמה נדהם אני נופל כשיהלומן תמיד

 מסתבר אך הבנק, נגד טענות מלאי האנשים לו.
 מאוד טוב חיים הבנק את רימו שבאמת שאלה
היום.
 המכוניות על שמרו מהיהלומנים 90*

 לרחם צריך אני למה שלהם. האמריקאיות
 רוצה אני אותם, מבין שאני למרות עליהם?

 האחים לדוגמה, הנה, מחדש. הכל שיתחילו
 הכל שוב והתחילו שנפגעו ישרים אנשים דסקל, י

 הכל להתחיל חייב הוא נופל חקלאי אם מחדש.
יהלומן? לא מדוע מחדש,

 הקטנים היהלומנים את להחזיר חייבים
 זה אך גדול. סיכון מהווים אינם הם למערכת.

 אשר בלונדון, הסינדיקט של לאינטרסים מנוגד
 נוח כפיתרון גדולים, יהיו לקוחותיו שכל רוצה

שלו. הגלם שיווק לבעיות
מנהל־הבנק. דברי כאן עד

סורוקר, שימחה איגוד, בנק מנהל *
טוען:

 מהשמועות קטן לבנקים החובות היקף
 420־400 לנו חייבים היו המפולת לפני הנפוצות.

 דולר. מיליון 200־180 חייבים כיום דולר. מיליון
אבוד. כעסק היהלומנים את רואה איני אני

 היהלומנים על לוחצים שאנחנו אומרים
 לא זה האריות. על ולא החובות בגביית הקטנים

. אבל מידה. באותה כולם על הופעל המכבש נכון.
 מערכות נגד ,עליהום' של אווירה כיום יש י

מוצדק. לא וזה הבנקים,
 נכונה, אינה פיקציה היו שהנאמנויות הטענה -

 שקיבלנו עובדה שלנו. במיקרה לא לפחות
 נאמנויות על כפיצויים רבים מיליונים מלוידס

 שהבנק ונמצא נבדק העניין לבנקים. הוחזרו שלא
כהלכה. פעל

 לפני הנאמנויות סטוק את לבדוק נהגנו
 כל נדרשו אז בענף. השנתית• לחופשה היציאה

לבנק. הנאמנויות את להחזיר היהלומנים
פושט־רגל. של בעורו להיות רוצה הייתי לא

 יוסף של מיקרהו גם אנושית. טרגדיה זאת י
 יכול אני שלו במיקרה טרגדיה. הוא גורנשטיין

ובהבנה. מאוד יפה אליו שהתייחסנו לומר
 מנהל על־ידי נעשית לא החובות גביית
 מועצת־מנהלים לנו יש בשרירות־לב. המחליט
 הבודק ישראל, בנק של וביקורת ופיקוח

פעילויותינו. את בקביעות
שנהגנו על יהלומנים לי מודים היום עד אגב,

 הגדולה. המפולת בטרם עוד בקשיחות כלפיהם
 במחירים הסחורות את מימשו הם ללחצנו הודות

 גבינו שלא אלה מהחובות. איכשהו ויצאו סבירים,
הגדולה. המפולת אחרי הסתבכו מייד, מהם

איגוד. בנק מנהל של דבריו כאן עד
 שביקש הגדולים, הבנקים אחד מנהל

אמר: להזדהות, שלא
 ליהלומנים שלנו המימון גובה הגיע 1981ב־

 180ל־ לצמצם הצלחנו דולר. מיליון 350ל־
 לו יש בענף, יותר ותיק שהבנק ככל דולר. מיליון

 הם הגדולים החוב בעלי גדולים. לקוחות יותר
לומר חייב אני דולר. מיליון 10־5 של בהיקף

סאת
יריב לםית1ש

 לאחר היום, החוב. בבעלי באורך־רוח שנהגנו
 שכאשר נכון זה מספיק. בדקנו שלא ברור מעשה,
 נוצרת אחד מבנק ביותר מימון מקבל יהלומן
 לבנקים יהלומן כל חייב כמה ידענו אנחנו בעיה.

 המופץ ישראל מבנק דיווח לנו היה כי השונים,
כולנו. בין

 לפני תמיד היו הגדולות שהנפילות ברור
 יולי־אוגוסט, בסביבות השנתית, לחופשה היציאה

 הסחורות את אז להחזיר חייבים היהלומנים כי
בנאמנויות. שלקחו

 ערך לקבוע שקשה היא הענף של אחרת בעיה
 משק לענפי בניגוד וזאת סחורה, של מדוייק
 לקוחות של חוב שטרי על לסמוך וקשה אחרים,
בארצות פשיטות־רגל יש הזמן כל כי בחו״ל,

 האחרון הרגע של בקשות שמגיעות או השונות,
תשלום. לדחיית

 הפרת על תביעות שתי ללוידס היגשנו
 השניה ועל התפשרנו אחת תביעה על נאמנויות.

מתדיינים. עדיין
מכיר. אני הלוידס לסוכני שהוגש הדו״ח את

 למצוא ונועד המבטחים, על־ידי שהוזמן דו״ח זהו
 הפרת על התביעות את לשלם שלא דרך

 תביעות נגד הגנה הכנת מעין בו ויש הנאמנויות.
תשלום.
 הדדיות תביעות בגלל הן פשיטות־הרגל רוב

 המפולות הבנקים. ביוזמת ולא היהלומנים של
 כמעט התערבות כמובן הולידו הרבות

 נכסים כונסי בתי־המישפט. של בלתי־פוסקת
 צפויים רבים ועוד יהלומנים, לעשרות מונו

הפגרה. אחרי דומה לטיפול
מנהל־הבנק. דברי כאן עד

׳המיספרים
נרשמו סתם

תיקים בכמה מטפל וינרוט יעקב ורך־הדין * *
 מצד הבנקאית המערכת ניצבת שבהם כאלה, #
השני. מהצד שהתמוטטו והיהלומנים אחד

 בזה היתה הגדולה הפשלה וינרוט: טוען
 למימון קרן להקים החליט שמישרד־האוצר

 אז .70ה־ בשנות היה זה היהלומנים. פעולות
 אני הכסף. את להם מסבסדת הממשלה החלה
 נראה היה זה הבנקים, של היה הכסף שאם מניח

לגמרי. אחרת
 הפקדת למימון: ביטחונות סוגי שלושה היו

כלומר — ייצוא המחאות בבנק; יהלומים

 הרג! *היהלומים
ת ״ א ו י ל ע ב

 ליוסי שקרה במה מלס נזכרים בורסה ף•
 מהארץ שהיגרו למדים בן יוסי, גורנשטיין. *1

 וחזרו הראשונה העולם במילחמת למצריים
 בנה אביו הקטנה. תל־אביב מראשוני אחריו־״
 במו לבניו הקים ובשפרש מעץ, עשויות מעליות

קנאה. מעוררות מלטשות ידיו
ס ראשון מ  את שהחל עלי, הבמר, לענף נ

 יהודית, אחותו, באו אחריו יהלומים, כלוטש דרכו
 שהיה בן־ציון ובעלה יהלומים, כחותכת שעבדה

יוסי. הצעיד האח ולבסוף לוטש
 שמיסעלו עלי, אחיו אצל יוסי עבד תחילה

 תקופה. באותה משגשג התל לודגרדיה ברחוב
 בשלב מילדות. חברתו שולד״ את לאשה נשא יוסי

 כעצמאי, דרכו את והחל מאחיו נמיר הוא מסויים
 החל קשר״ עבדו הם בך־ציון. גיסו עם בשותפות

 הערב לשעות ועד המוקדמות הבוקר משעות
 העסק פנים. להם האירה וההצלחה המאוחרות,

 בצד יותר עסק יוסי נפרדו, הגיסים וגדל. הלך
 בבורסה מישרד מחזיק כשהוא המיסחרי,
הורוביץ. משה חברו עם בשותפות
 ,אינו איש יוסי של ההידרדרות התחילה כיצד

 של להידרדרותם דומה המסלול אך יודע.
אחרים. רבים יהלומנים
 הענף את שאפיינו סיכונים ולקיחת ההעזה

 הפמ יפים, כה פירות ושהניבו שנותיו בכל
 או שנקנו ת1סחור ממנה. מוצא שאין למיכשלה

 ארצה האנשים את הכניעו השיא כשנות נאגרו
גורנשטיין. ליוסי קרה גם וכך המפולת. בשעת

זבגית
חדשית במשכורת

ס
ס

די  את לאתר הצלחתי גדולים מאמצים ח
 יוסי. של אלמנתו גורנשטיין, שולמית

דיזנגוף, ברחוב בסופר־רוול אותה פגשתי

נאמנויות. הבנק: לטובת הייצוא שעיבוד
 מימון, 80* יהלומים כנגד ניתנו בהתחלה

 האשראי על שהריבית מיקרים היו .90* ולייצוא
 דולרים. הפקדת על מהריבית יותר נמוכה היתה

 מיוחד מיסחר התפתח — לתרגיל פתח פתח זה
 לוקחים שהיו מזה רק שחיו אנשים של בבורסה
 של חבילה עבור בבנק. אותם ומפקידים יהלומים

 אלף. 90—80 קיבלו דולר אלף 100
 הייצוא על קיבלו סחורה, ייצאו שהיהלומנים

 וקיבלו ארצה בחשאי אותה החזירו אשראי,
 הם בשווייץ. הפקידו הם הכסף את נוסף. אשראי
 של ריבית בארץ ושילמו 8* הכסף תמורת קיבלו

לחיות. היה אפשר הזה מהפער ורק 6*
 את ביטחו הבנקים בדיחה. ממש היתה זאת
 שהיהלומן וציפו לוידס, אצל גניבה נגד עצמם

 הבנקים על ממשי פיקוח היה לא מהם. יגנוב לא
 כאן. ונשאר ארצה באמת נכנם כסף ,.כמה

כסטטיסטיקה. נרשמו סתם המיספרים
 וחצי מיליון של חוב עם יהלומן אלי הגיע

 שאלתי שמו. את לחתום ידע בקושי אשר דולר,
 מה ידע לא והוא לו, היו מימון הוצאות כמה אותו
 שקנה לוטש, שהיה מסתבר ממנו. רוצה אני

 ונתנו אחריו רדפו ממש הבנקים יהלומים. חבילת
 90ל־ בתשלום שקנה חבילה סמך על אשראי לו

 דולר מיליון חצי .לקחתי לי: סיפר הוא יום.
 וקיבלתי ימים. 10מ־ פחות תוך 20* והרווחתי

 במשך הרווחתי חשבון: תעשה אחוז. 80 של מימון
דולח' אלף 100 של סכום ימים עשרה

)64 בעמוד (המשך

 אני אבל מת. כבר בעלי ויציב. אמת הכל
 קדה זה כל נגדו. איומים מיני כל שהיו יודעת

 הכל והתדרדר. הלך הכל מאז ראש־השנה. ערב
 חובות צצים הזמן כל דם. אצלי שותת עוד

 העגלה על לעלות שניסו אנשים יש תרשיע
הזאת.

 נפטר הוא כשהלן־־. 47 בן היה יוסף
 פייר יהיה לא זה התמוטט. הוא בתל־השומר.

 מכרתי לשולחן. מתחת הכל את לטאטא מצירי
 עוברת אני הראשון וביום בחולון הווילה את

 בווילה לגור צריכה לא אני אחרת. לדירה
 של לשלם תשלומים לי יש כסף. חייב כשבעלי

ק החובות. של דדיבית וריבית ריבית  איגוד מ
מהחובות. חלק על ויתר

 13,500 של במשכורת מבנית עובדת אני
 לזה הטבה. שקיבלתי אחרי זה וגם בחודש, שקל

 מתקיימת״ אני ומזה הלאומי, הביטוח מיתוסף
 השלושים. תום אתרי שבועיים לעבוד התחלתי

 ,44 בגילי, נכדו״ עם נשואה ובת חייל בן לי יש
הרגליים. על שעות במשך לעמוד קל לא

 לי סר1,ר
חכי״

 הכיח״ את לעזוב שמחה שאני היא אמת ך*
 זהי את צריך מי — נובלת והגינה דולף הגג 1 1

 היה הוא שאם לי בתר בשקר. כולם כמו חי יוסף
 לעזור, ניסה אחיו מזד״ יוצא אולי היה חי, היום

 סובל נורא. נראה הוא שלו. הבעיות יש לשותפו
עזרה. להגיש יכול לא הוא ומשלם.
 סוכר. עודף בגלל באוגוסט 8ב־ אושפז בעלי

 באו הם מחחלד״ שהוא חשבו לו, האמינו לא בבנק
 היה כשהוא טפסים מיני כל על אותי להחתים

 הראשון הטלפון נפטר שבו כיום בבית־החולים.
זכה לא בעלי המק. של המישפטי מהיועץ היה

כזבנית גורנשטיין שדלמית
חווילה!־ את .מכרתי

 איזה הנאמנויות. להחזיר אפשרות לו היתד,
 הבית את מכר לא למה לה ודתה טיפשית גאווה
קודם?
 להם חייב הוא הבנק. מד רעה מילה לי אין

 בעיה זו משלמים לא ממנו שגדולים זה כסף.
 הרבה כל־כר תרם וצא לשלם. אמשיך אני אחרת.

 מאוד לי עוזרים היו אלד, כספים לצדקה, כסף
כיום.

 הוא ובחופשות בצבא, נמצא הוא הרוס. הבן
הכסף. את לי ומביא עובד

 להישאר ביקשתי השלושים תש אחרי מייד
 עד הסבל, כל את יראו שהילדים רציתי לא לבד.

 חצי לקחו מהבנק צ׳ק. נראה איך ידעתי לא האסון
 של החסכונות כל חצן בעלי של וצדים מביטוח
 לא הם הבן של אחת חיסכון בתוכנית רק הילדים.

 חבילות, לשלוש פרט שצד. לי עזר וזה נגעו,
 של סכום קיבלו ועז השבוע, למכירה העומדות

 את גם מכרתי הבית. ממכירת דולר אלף 185
למדו. חוב להחזיר כדי המכונית

גו את שבשם יהלומן שר אלמנתו  ונבטו, הו
עליה שעבוד! הגגועזעת החוו״ה על מסבות

 מכירה בץ חברת־תמרוקים של כנציגת־מכירות
לדובבה. הצלחתי למכירה

 מאוד, ונאה גבוהודקומה אשה היא שולה
 האמת מה אותה שאלתי מטופחת. הופעה בעלת

 מנהל־בנק־לשעבר של הקלטה שיש בסיפור
 לו והודיע לבעלה צילצל שהבנק המודה

 היה שלא דבר נגדו, מישטדתית חקירה שנערכת
, נכון•

גורנשטייו: שדלה סיפרה

 בנובמבר, 10ב־ נפטר יצא דבר. שום על לחתש
 ברור בלב. לו שהיתה חסימה לפתוח כשהחליטו

 מביח־החולש לחזור מצליח היה הוא אם שגם לי
 היה הוא — שהגיעו העיקולים כל את ורואה
 נכנם הוא שבו ביום במקש• בו שבץ מקבל

דולר. 1000 מחבר לווה הוא לבית־החולש
 מורה וצא שבו מיכתה אחריו השאיר הוא
 שני רק קראו הזה המיכתב את נאמנויות. שהפר

שלא ומסביר מודה הוא הזה במיכתב אגשים.

האסון. מאז ממישקלי קילו 15גד יותר ירדתי
 אוכלת אני אחת. ארוחה אפילו מאז בישלתי לא
 למצב הגעתי ושבח״ שישי ביש בתי אצל רק

 לא שגם רגעש היו אוכל. לבלוע יכולה לא שאני
אוכל. לקנות כסף לי היה

 שלי, החבר לי חסר שטויות. הכל זה אבל
 צריכים היינו השגה ביוני ו. 5 גיל מאז איתי שהיה
 אבל חולה היה בעלי נשואין. שנות 25 לחגוג

אותו. ודגו והמצב היהלומים


