
 המדהימות השעדוויות אחת סביב בנלי־התיסשוות מצו השתקה שר קשו
 עם הקיבוצית התנועה שר אנשי־נסבים שר התקשוות המדינה: בתולדות ביותו

־ ההתיישבות מכספי דולארים מיליוני עשרות לטימיוו שהורו אלמוני סבסרבווסה

בלאס איש־מיסתורין
מחיוור חיוור יותר

לחת־ עומדת הקרובים ימים
 רב שזמן כלכלית שערוריה פוצץ ^

ה השערוריה שזוהי יתכן בה. ירובר
יש שידעה ביותר הגדולה כלכלית

ראל.
 המדהימה: לפרשה קשורים שניים
 התק״ם של הפינאנסיים המוסדות

בלאס. דויד מיסתורי, ואיש־עסקים
המ מניות התמוטטו השנה בינואר

 התברר אז בבורסה. בלאס עם זוהות
 מ־ בלא־פחות אצלו מושקע שהתק״ם

 פרי שהוא כסף — דולר מיליון 90
 בשדה הקיבוצים, חברי של ויזע עמל

ובמיפעלי־התעשיה.
 ליבאי, דויד הפרופסור בודק עתה

 היחסים טיב את התק״ם, בקשת על־פי
וכ הקיבוצניקים שבין וההתקשרויות

מסגרת). (ראה לאם
 כבדים חשדות זו: לבדיקה הרקע
 התק״ם, מזכירי שני לידיעת שהובאו

 ויוסף מיכאל מעגן מקיבוץ זמיר אלי
 החשדות, על־פי ממפלסים. פרלמוטר

 ובמערכת־היחסים בהתקשרות משהו
כשר. היה לא

 ההיקף על לראשונה נודע כאשר
 גרר שאליה המפולת של המדהים

 גבה. רבים הרימו הקיבוצים, את בלאס
 של שמו את מעולם שמעו לא הם

 בתק״ם אנשי־המפתח גם אבל האיש.
 סכומי־ הפקידו שבידיו האיש, על ידעו

בלבד. רסיסי־מידע עתק,
 — בלאס של שם־מישפחתו פירוש

הגר בשפה — שבסוריה חלב יליד
ליו עצמו הפד בלאס חיוור. הוא מנית

 1 2 —

 הם עסקיו. את גם וכד מחיוור, חיוור תר
בלתי־ידועים. בלתי־נראים,

 צעיר
ומיסתורי

 צף? הוא מאין בלאט? דויד יהו *ץ
ך אי  תוך בידיו לרכז הצליח הוא ^/

עצומה? כלכלית עוצמה קצר זמן
 שמו נודע הראשונה שבפעם נדמה

לבור מקורב שאינו למי גם בלאס, של
 )29.2.84( הזה העולם באמצעות סה,

הכו תחת פורסם, אז תשקיף. במדור
 בלאס", בקבוצת ״מתעניינים תרת

 ובנקאים ״אנשי־בורסה הבא: המידע
 איש־הע־ של בקבוצתו עניין מגלים
בבורסה המגלגלת בלאס, דויד סקים

 עשירים יהודים של הכלכלי, ברחוב
מיבטחם. את בו ששמו מאיראן,
 המטאורי הזינוק ביותר מפתיע לכן

למעלה. שלו
חיפש מה

* י ) י * '1 #* י * י * יי י י י י י *1* י י י * י בורגוץ*
* י י ^9* י י ו י * י י * י י

 דולר. מיליון. 70מ־ יותר של סכום
 מחשבונות עסקותיו את מבצע כלאם

בנקים.״ בארבעה
חו כמה הבורסה את. ״גילה״ בלאס

חבי כרוכש תחילה לכן. קודם דשים
 נמוך. בשער סולידיות מניות של לות
 אחת הבורסה, מפולת אחרי קצר זמן
רבות. מני

 כן גם מוכר, שמו היה כן לפני
 בעיקר — הדלא״ניידי בתחומי בקושי,

 על־ תפוסים בתים של ורוכש כבעלים
 שונות פרשיות מוגנים. דיירים ידי

 לבית־ה־ ושהגיעו בהן, נקשר ששמו
לת שייכות מיסגרת), (ראה מישפט

זה. עסקים חום
 של בזיהוי רבים טעו תקופה באותה

 שהוא שחשבו היו שמו. בגלל בלאס
אי אותו הכיר שלא מי אירופי. ממוצא

 שהוא דעתו על העלה לא גם שית,
למראה. ונאה צעיר

 לאי- נשוי הוא .40 בן הוא בלאס
 למישפחה בת היא מרסמן. ג׳וי זאבל

 בלאס, בנות. שתי לזוג מלונדון. אמידה
 צו־האופגה לפי מתלבש הקומה, נמוך

 היטב. גזורות בחליפות תמיד האחרון.
 האהובה והמיסעדה סיגרים, מעשן הוא

 ציון, המיזרחית המיסעדה היא עליו
 נוסע הוא בכרם־התימנים. לוי ציון של

 .1984 משנת־יצור בה־אם־וה ברכב
.1985 במרצדס נוהגת אשתו

 בשד־ מפוארת בדירה מתגורר הוא
 מרוצפת הריצפה בתל־אביב. רות־חן
 חסוי. בדירתו מיספר־הטלפון בשיש.

במישרדיו. הטלפון גם כך
 ניתן שלא אדם הוא בלאס למעשה,

הר בצומת השוכן למישרדו, להשיגו.
 אי־ ושדרות־רוטשילד, שינקין חובות
 המופעלות דלתות להיכנס. אפשר

 בנד וטלוויזיה שלט־רחוק באמצעות
 לשם הכניסה את מונעות עגל־סגור

רצוי. אורח שאינו למי
 שומ־ ,יועצים בעוזרים, מוקף בלאס
 מי ורואי־חשבון. עורכי־דין רי־ראש,
 מיספרי־הטלפון את לאתר שהצליח
 מעולם זכה לא לשם, ולטלפן במישרדו

 הוא היותר לכל קולו. את לשמוע
בכיר. ליועץ זוטר מיועץ הועבר

 איתו העובדים מעורכי*הדין אחד
 לשעבר, מישטרה איש וולף, צבי הוא

 רוצחי ללכידת החקירה את שניהל
 המפעיל — אלטרוביץ יעקב הברוקר

 חברת־הברוקרים של באולם־הבורסה
 קשרים בעל וולף, טוכלר. את מוריץ

 ללא היה בצמרת־המישטרה, מצויינים
 נראה בלאס. של מאוד טוב רכש ספק

 בלאס לפני פתחה ביניהם שההתחברות
במישטרה. סגורות דלתות כמה

מ פחות לא באמצעות פועל בלאס
 בחלקן שמו, מופיע בחלקן חברות. סב

 בנאמנויות הן החברות אחת לא לא.
 רואי־החשבון או עורכי־דינו על־שם

שלו.
 אם יודע אינו איש שותפים. לו אין
 מיש־ של שלו, אישיים בכספים מדובר

שמועות שאמרו כפי או, אשתו, פחת

 תחומים: בשלושה פועל לאם ף*
 הלוואות מתן דלא־ניידי, עיסקי

ובבורסה. בשוק־האפור
הנ לרכושו נוספו האחרונה בשנה

 בפתח־ מיפעל־מתכת הבאים: כסים
 בתים ג', ברמת״אביב דירות תיקווה,
 עם ושותפות תל־אביב בלב תפוסים

 של הישן הבית לרכישת אונגר רמי
אוויס. הרכב סוכנות

 פועל הוא שבה המרכזית החברה
 אשתו. על־שם השקעות, איזבל היא

 בע״מ, בלאס דויד שלו: אחרות חברות
 שלה; המנהל שהוא אשתו, ושל שלו

 המניות בעלי ואשתו הוא — הארמון
 הקשורה — השקעות צאליה שלה:

 סוכנות בעל לאופר, דני באיש־הביטוח
שחפים.

ב מניותיו התמומטות ערב בזמנו,
עיק סוגים בשני בלאס החזיק בורסה,

חבילות־מניות: של ריים
 דיס־ לקבוצת שייכת האחת •
הש של מניות ביניהן המורחבת. קונס
 פיתוח, איי־די־בי דיסקונט, קעות

 בחלקן תעשיות. ואורדן שופר־סל,
אחוז. מעשרה ביותר החזיק
 של היתה אחרת מניות קבוצת •
ישר כלל הבינלאומי, הבנק פי־בי,

הספנות. ובנק לישראל החברה אל,
הס בנק וגם לישראל החברה גם
שאול באיש־העסקים קשורות פנות

!:***י

טבנקין) יצחק תמונת זמיר(ליד מזכיר־תק״ם
גיזברים ארבעה־חמישה

: ל א ו ש

 לב־ מבלי הין־עתק לידיי נמסר איד -
ח למתן קודם הערבויות את דוק 14

. כםןז? ד

 סנטה של הבדיקה מדוח נמחק מה £
יוספטל? ■■3

 התנועדדהקי־ ראשי ממשיכים מדוע £
החקירה? את להרדים בוצית ■0

- ד י ־ ז1ר 1 • ך ד י
ה התנועדדהקיבוצית, התקשרה איך

גבו אמות-מידה על לשמור אמורה ן
.  עם עיסקי, מוסר של במיוחד הות ן

עתק? סכומי בידו והפקידה אלמוני
 היו ומה זו, להתקשרות האחראים מי

 היו מניעיהם האם שלהם? המניעים ד
כשרים?

 והאישי הכלכלי הרקע נבדק לא איך 1
. העסקים? איש של נ

 יתכן בהן. בשליטה המחזיק אייזנברג,
חייו. טעות את בלאס עשה שכאן
מ אחוז בעשרה שמחזיק מי כל
 כך'לבנק- על מדווח בנק של מניות

 בעל מיהו לבדוק חייב וזה ישראל,
 הסכמתו את לו להעניק כדי העניין,
במניות. להחזיק

 בלאס זומן 1984 ינואר בחודש
 לח- הארצית ביחידה לחקירה במפתיע

 על- אישית נחקר הוא קירות־הונאה.
 תת- היחידה, מפקד אז שהיה מי ידי

 נורמן סגנו, ועל-ידי זיגל, בנימין ניצב
במיקצועו. רואה־חשבון פייט,

 שבלאס חשדות סביב היתה הבדיקה
 בלתי־כשר. באופן מעסקיו בחלק פועל

 בו דבק לא בירם. חרס העלו החוקרים
היו, הכלכלי ברחוב השמועות רבב.
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