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מימץ). (למעלה, גלעד משה מנצל כיצד עיניהם: לנגד

 ההשקעה אפשרות על הידיעה עיקבות ^
 משקיעים למילוות־המדינה פנו המיוחדת, ^

 סגן־הממונה׳ של חדרו את פוקדים החלו והם רבים
 ד׳ בקומה בבנק־ישראל, מילוות־המדינה על

 הרחובות בפינת אשר בתל־אביב, הבנק בבניין
ונחלת־בנימין. לילינבלום

 גם הם לעשות. הגדילו אף המשקיעים מן חלק
 מבני נוספים משקיעים עבור מילוות רכשו

 יותר הרוכשים, בין ומכריהם. מישפחתם
 רופא, רואי־חשבון, עורכי־דין, היו מעשרים,
 שיועדה קרן, נאמני וכן מנהלי־חברות קבלנים,
הלבנון. מילחמת חלל של שמו להנצחת

 לבנים, וכספים חסכונות היו הכספים כל
 השקעות חיסכון, מתוכניות הועברו חלקם

פיצויים. כספי ואפילו בנקאיות מניות בבורסה,
 בבנק־ גלעד, משה של בחדרו נעשו העסקות

 ובמה המקובלות, העבודה בשעות ישראל,
הבנק״. של הרגיל העסקים מהלר ״בעת שקרוי

 פקידים פתוחות. בדלתות בגלוי, נעשו העסקות
 לאחר שהתברר כפי ובהם, ויצאו נכנסו ומנהלים

 מנהל־המחלקה גלעד, על הממונה גם היה זמן,
 לפרוש), גלעד(שעמד של מחליפו וכן וידר פרדי
שלמון. פרדי

 מרוכשי כמה לפני הוצגו אף אלה שניים
 להפקיד באו כאשר גלעד, של בחדרו המילוות
 חלקם הכספים, הרכישה. חשבון על סכומים
 גלעד של לידיו נמסרו בהמחאות, וחלקם במזומן

 הבנק לעובדי הרוכשים, בנוכחות אותם, מסר וזה
מוע שהכספים להתרשם יכלו שהרוכשים כך

הבנק. לקופת ברים
 שהודפס רישמי, אישור קיבלו המילוות קוני
 של בחדרו לעיתים המזכירות, מן אחת על־ידי
 את ראו הבנק עובדי אחר. בחדר ולעיתים גלעד

 ארוכה, תקופה במשך המילוות קוני תנועת
מאליה. כמובנת זו לפעילות והתייחסו

הופנו גלעד. של שמו את ידעו שלא רוכשים

המתרחש את ראו לא בנק־ישראל של □1הבכיר הפקידים

הבנק בפקידי משתמש מעמדו, את הבנק, של אגף סגן־מנהל
ביותר, פשוטות בתרמיות שולל, להוליך בדי הבנק, זבניירחז
דולר ממיליון יותר שנעצר, עד נטל, מהם משקיעים, עשרות

 עד שהיה גלעד, משה(״מוילי״) רשת ך(
 סגן־מנהל השנה, פברואר בתחילת למעצרו 2*

 למעשה, החלה, ישראל, בבנק מילוות־המדינה
 פגש יום באותו שעברה. בשנה יולי מימי באחד
א׳. בשם תל־אביבי איש־עסקים ותיק, מכר גלעד

 במשק המצב לאור כי לו, לספר מיהר גלעד
 הוצאת ובמיוחד זר, למטבע משקיעים ובריחת
 תוכנית בנק־ישראל יזם לחו״ל, זר מטבע

איגרות־ למכירת פומבי, לה ניתן שלא מיוחדת,
 גם, סיפר גלעד מהבנק. במישרין ממשלתיות חוב

 כמו נבחרים, למשקיעים מיועדת שהתוכנית
 של גדולות כמויות רכשו שכבר יהלומנים,

 ובתנאים מהבנק במישרין מילוות־מדינה
 את להוציא מהם למנוע כדי כמובן, וזה, מיוחדים,

 יותר טובים תנאים מתן על־ידי לחו״ל, כספם
 גלעד, ציין אף הזדמנות באותה שבחו״ל. מאלה

.11* של צמודה ריבית מובטחת שלרוכשים

 פקיד־המודיעין
הקהל את פיוון

 ישראל בנק את שהפך במהלך גלעד פתח כך
שלו. פרטי לבנק
 על מכריו בין להפיץ מיהר מצירו, א', כי

 מבנק־ ישירות מילוות־מדינה לרכוש האפשרות
 שהבנק והצמודה הגבוהה הריבית ועל ישראל
גלעד. משה פרשת של תחילתה היתה זו משלם.
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ישראל מדינת

1979 — תשל״ט המדינה, מילווה
שם על■ רשומה ״גלילי־ מסוג חוב איגרת

ת עומידז סדרה פיי ^ ביום ל

י 15.5.93-;.:'יג• י:'דעי;/.ר.*•4 דימ0.םוי י ■ - . ־ י,-,- י. ־

ה ו. ר מ ב א ת זו חו א צ ם מו א ת ה ת ב או ר הו של המדינה. סידרוה חוק ל ה ?י.79— מ ה קנו וזזחקנו ת הו  פיו על ש
ה והנוגע-־ח ר ד ס האמירה. ל

ת .2 1 ד מ ב א שמה זו חי קב נר ב איגרות בבנ הו שם על ה

מי נ. ב־ת סכו ח על הרי ר מ פי בדמחא*״. ־שילשו זו •חלב א  בעליה •של ובדדרד. הבעל. של הרשום המען ל
פי — משו״.ס>פ ם המען ל שו דס ראשינה שרשים מי שד הר  או הבעל אשר האדם שד המען לפי אי בפי

רו הבעל־ם תב עדיו הו ב אינרח של הקרן סי_ום למינהלה: בכ ב ישולם זו חו חו שר ב  הוצאת מייב שנים ע
ה סדר ה ה שונ א ת עם הר הלד; ה־זוב איגדה. מסיר אחר ואולם למינ ם ל  הסדרה הוצאת מיום שנים שש הי

• ו ר.רא*.מו. ת ג. ־1 לה מיג*. מה .יבב- .־.:״־_ :.־.־, א כ,. ה. החוב גר פי ה חי קי מ ב ב •ז־ י ל ב ק ־ דקרן דלי
ת של ר ג ב אי תי שתי ד רה עב לבק הי ח ד מר למייהלה. ההיב א

י איג־ח של הו־יביה ותשלייס הקרן פריון על *. ה הביפורטיב ההצמדה תנאי ־חולו ז־ הו מ ר ח עוה ב  לסדרה הנינ
מורה. א ה

מדד .5 די ה סו ב אינרת על ההצמדה רכר־שי ישילמו שלפיו הי א זו חו ד־ הו מ אי דחיי־ם• ה 9 מ 8 2

ה האריך א צ הי 1 ה 5 . 5 . 8 3

̂י (3 נ־

״גליל״ המועדפת החוב איגרת של דוגמה
הלבנון מילחמת חלל הנצחת קרן ונאמני רואי־חשבון עורכי־דין, הרוכשים: בין

 ביקשו כאשר לחדרו, פקיד־המודיעין על־ידי
איגרות־חוב. רוכשים היכן לדעת

 המחאות
,,״עצמי לפקודת

 המש־ כשנתבקשו הפרשה, בתחילת *¥יד
 עצמם לפקודת בהמחאות לשלם קיעים ^

 מאחור, בחתימותיהם אותן ולהסב (״עצמי״),
 הכספים שכן מיוחד, נוהל זהו כי גלעד הסביר

 בנק־ של מיוחד לחשבון מחשבונם עוברים
 פועלי בבנק מיוחד לחשבון או שמם, על ישראל

 על נרשם פאג״י). (בנק אגודת־ישראל
 משה בנק־ישראל, כחתימת מאחור, ההמחאות

 רישום גלעד. משה בנק־ישראל, עבור או גלעד
 שחשבונות כך על להצניע בא גלעד, הסביר זה,

 — ומטעמו בנק־ישראל, על־ידי ינוהלו אלה
גלעד. משה על־ידי

 את האישור מלבד לקבל שתבעו רוכשים,
 כתבי־ זמני, באורח קיבלו, תעודות־המילווה,

 האגרות היו גלעד של הסבריו פי על העברה.
 שלישי, בשלב לרוכשים להימסר אמורות עצמן
 בפינקסי והרישום כתבי־ההעברה מסירת אחרי

הבנק,
 כאשר שנה, חצי במשך הדברים התנהלו כך

 בבנק־ישראל שרכשו בטוחים הרוכשים
אישורים ובידיהם מועדפים, בתנאים איגרות־חוב


