
האוצר, הנהלת שוחות אם חוקות המישטוה

שמאי אמיר בן
כשרים דונם 1070

 פונדק- כמו נוספות חברות וכן מנוחין,
ם  טפחות שיתן להלוואות ערבים הי

המיס קבלת אחרי יאה־יקיר. לחברת
 במשך מימון לחברה הבנק נתן מכים ^

 של הלוואה לה העניק ואז כשנה,
 נפרעה שבה דולר, מיליון שלושה

 יתרת־הכסף ואת הקודמת, ההלוואה
לעסקיו. שמאי לקח

 מישנה- באישור ניתנה זו הלוואה
 עת באותה טפחות. בנק של המנכ״ל

 של מיכתבים כמה טפחות בידי ,היו
 טפחות את המזהירים בנק־ישראל,

טפחות שמאי. לאברהם כסף מתן מפני

 ביטחונות ניתנו שעליהם בנק־טפחות,
 כאילו עושי־הקנוניה טענו כן טובים.
 תשתית והונחה כבישים כבר נסללו
 לקבל כדי וזאת איש, אלפי בן לישוב

 היו לא אלה עובדות משכנתאות.
 אחיזה כל להן ואין והיום, אז נכונות

 בנק- הסתיר כך על נוסף במציאות.
 על־ידי הוזהר כי ממנוחין טפחות

 ליאה־ כספים לתת שלא בנק־ישראל
ולשמאי. יקיר

לה למנוחין איפשר ״בנק־טפחות
משמו פועל גיבעתי עורר־הדין כי בין

 בנק״טפחות פתח שנתיים לפני
 בשם חברה נגד הוצאה־לפועל בהליכי
 שאול בשם לקבלן השייכת אגמית,

 מבנק־ שקיבלה מפתח־תיקווה, אגם
הת למימון דולר אלף 300 טפחות

 בבית־המישפט בכתב־ההגנה נחלויות.
 וכי כסף, כל קיבל לא כי אגם, טען

 שמאי, של לחברות ניתנה ההלוואה
 המיש־ ושמאי. טפחות בין קנוניה תוך
זה. מיקרה גם חוקרת טרה

 הוא וחברותיו שמאי של נוסף חוב
דולר. מיליון שני בסך לבנק־הספנות,

 גם חוקרת המישטרה לו. חייב ששמאי
 מכוניתה, רהט. רחל של התלונה את

 התלונה הגשת אחרי הוצתה אגב,
למישטרה.
 מגדולי אחד הוא שמאי אברהם

 בכתב־האישום בגדה. סוחרי־הקרקעות
 נכללו עודה אחמד נגד שהוגש המקורי

 בנריה לשמאי שמכר הקרקעות גם
 המתוקן, כתב־האישום מתוך ואלקנה.

 עיסקת־ במיסגרת עודה הודה שבו
ל שמכר הקרקעות הושמטו טיעון,
אלה שקרקעות היא המשמעות שמאי.

 לתת, התבקש לא מעולם הוא נשאל.
שמאי. על המלצה נתן, לא גם .ולכן

 בקשריו מנוחין לפני התייהר שמאי ^
 וכן ובנק־ישראל, האוצר עם הטובים

 לו הראה הוא שונים. אישים עם
 הצפויה הבניה על כוזבות תעודות

 אותו פיתה וכך שלו, בהתנחלויות
 לעיסקי־הקרקעות. כשותף להיכנס
 ולבנק־ ,אישית ערבות על חתם מנוחין

 כי המראים מיסמכים ניתנו טפחות
וזאב מאיר ובעליהם, יהלום מלונות

 וה־ בנק־ישראל, מאזהרות התעלם
44* מדוע. עתה חוקרת מישטרה

! ! ס
 פרשת־הקר־ התפוצצדל אשר ך*
שק הקרקעות כי והתברר קעות, ^
 בתעו־ קשורים עודה מאחמד שמאי נה

 כי טפחות ראה מזוייפות, דות־מכר
 ל־ פנה הוא ביטחונות. ללא כסף נתן

 הערבויות את לממש כדי בית־המישפט
בשעתו. שקיבל

 באמצעות מנוחין שהגיש בתביעה
 לבית־ה־ רוזובסקי עמוס עורר־הדין

 בנק־טפחות פעולות לביטול מישפט
 יאה־ בין קנוניה נעשתה כי טוען, הוא

 מנוחין את לנשל לבנק־טפחות יקיר
מנה באמצעות ״יאה־יקיר, מנכסיו:

 עורכי־הדיו ובסיוע שמאי, אברהם לה,
 המישפטי היועץ וולף אליעזר הד״ר

 למנכ״ל, והמישנה בנק־טפחות של
 את שייצג גיבעתי, חיים עורך־הדין וכן

 עובדות מנוחין לפני הציגו שמאי,
 רכשה כבר יאה־יקיר כאילו מעוותות,

מ־ הלוואות באמצעות דונמים אלפי

כהן־אורגד שר־לשעבר
בכיס שר־אוצר לו שיש אמר הסוחר

 למרות החוב, למימוש הליכים כל נוקט
רב. רכוש לשמאי שיש

 שמאי נגד רמאות על תלונה עוד
 יערי- חברת מבעלות רהט, רחל הגישה

 שמאי התנחלויות. כמה שיזמה רוזן,
קרק על דולר אלף 200 לה חייב היה
 לה מסר כי טען שמאי לו. שמכרה עות
 אולם עודה, אחמד באמצעות הכסף את
 טען הוא וכל. מכל הדבר את הכחיש זה
חוב חשבון על משמאי כספים קיבל כי

 מן הערמונים את שמאי למען להוציא
האש.

 ש״ היזמים, יתר כל כמעט לעומת
 כמ־ הוכרזו שרכשו מיסמכי־הקרקעות

 עודה, של ההודאה בעיקבות זוייפים
כשרים. דונם 1070 שמאי בידי יש

 כי טוענת הצבאית הפרקליטות
 תביעות במיסגרת יגיע שמאי של תורו
 ממתינה זו האזרחית. הפרקליטות של

המישטרה. של עבודתה להשלמת

 לבית־המישפט שהוגש בתצהיר
 על חתם לא מעולם כי מנוחין זאב טען

 בבנק־ היה לא מעולם הזה, המיסמך
 עורך־דין של במישרדו או טפחות
 על תלונה למישטרה הגיש וכי גיבעתי,

חתימתו. זיוף
 פוני בעלי גם הגישו דומה תלונה
 העניין ״כל כי אומר התצהיר דק־הים.

 לי וברור וזיוף, רמאות כדי תוך נעשה
יוע ובמיוחד ופקידיו, בנק־טפחות כי
 על ידע וולף, עורך־הדין המישפטי צו
 הנחזים המיסמכים קבלת בעת כך

 עורן" זאת שידע כפי בחתימתי, להיות
 עם אחת יד עשה אשר גיבעתי, הדין

 וכרוך הקשור בכל וולף עורו־הדין
בחתימתי,״

 כי וקבעה ברקה אגב, המישטרה,
 טרם אולם אלה, חתימות זוייפו אכן

אחראי מי תום עד לברר הצליחה

א
 מפוגית
בועדת

 הוציא ששמאי הכסף כל זה ין
מטפחות.

בנתניה מנוחין של המלון
ערבות על מזוייפת חתימה

ביטחונות בלי דולאוים ומיליוני זו במטבע

עודה סוחר־קרקעות
נעלם האישום

שו חתימות כי ממנו והסתיר ומטעמו,
 בהלוואות הקשורים מיסמכים על נות

זוייפו.״
 על־ידי שנחקרה הזיופים, טענת

 מדהימה. כנכונה, ושהוכחה המישטרה
 משלושה יותר נתן טפחות כי מתברר
 ששיעבד חוזה על־סמך דולר מיליון

 נכסים, ועוד יהלום מלונות ניכסי את
 ואחיו מאיר בעלי״המלון, ערבו ולחוזה

 חברה של ערבות ניתנה כן מנוחין. זאב
 גם החותמים בין פונדק־הים. בשם

שר רענן הידוע הנתנייתי עורך־הדין
 עורך־הדין אישר החתימות את טוב.
גיבעתי. חיים

 ענת הבנק, של המישפטית היועצת
 על תביעה הוגשה כי אישרה שני,

 חיצוני. עורך־דין באמצעות החוב,
הבנק אין מדוע חוקרת המישטרה

 כלא־כש־ בבית־המישפט הוכרזו לא
בטאבו. ברישומם פסול אין ולכן רים,

 שמישהו הרי התוצאה, זוהי אכן אם
כדי לחץ שוב הפעיל רב־השפעה

למיטתו רשיון לתת בדי וטנחות ׳שואל בנק
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