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וקסלר עורך־דין מדוח קטע
שם בלי פורמאלית,

 הזה הצער אולם דולר, אלף 400 די
בינ הורשעה עצמה ומונסה מוכר, אינו

ונ בבנק ומעילות גניבות בגלל תיים
מאסר). שנות לחמש דונה

עומדים: החברה לזכות
פיקדון: דולר מיליון 3.2 •

ה פיקדון, דולר מיליון שלושה •
ל שניתנה הערבות להבטחת משועבד

לונדון. הפועלים בנק
ש מעניינת, סיבובית עיסקה זוהי

 אחריה: לעקוב כדי ארוכה נשימה צריך
 מיליון שלושה של פיקדון למזונוויל

 הוציא שנגדו בצפון־אמריקה, דולר
 דולר מיליון שלושה של ערבות הבנק
 שהוציא לונדון, הפועלים לבנק

 לבנק דולר מיליון שלושה של ערבות
 למזונוויל שערב ישראל, הפועלים

לוותה, זו ערבות כנגד הסכום. באותו

 שבידיו, היחידים המיסמכים רוני,
 מיסמכי הם הנ״ל, לסכומים הנוגעים

 בקופה אין וחיוב־הלוואה. זיכוי־פיקדון
 סיפק לא ואהרוני מיסמכי־הפקדה, כל

 להוכיח שבכוחם מיסמכים ו/או מיסמך
הפקדת־מזומנים.

 פיקדון־כנגד־הל־ של רישום תהליך
 דיווחה ומונסה ,1983ב־ היה כבר וואה

שהוש ההמלצה ההלוואה. על העת כל
 למישטרה ללכת אהרוני: באוזני מעה

תלונה. ולהגיש
 האחים של אחרות לחברות גם
 מסתכמים אלה — חובות יש נקאש

 בערבות ומובטחים דולר מיליון 1.5בכ־
האחים.
 לחיזוק מיסמכים יימצאו לא אם
ההל את לקזז מוצע אהרוני, של דבריו
 מהפיקדון הדולר מיליון 3.2 בסך וואה

מיליון לקזז מוצע: עוד זהה. שסכומו

ווראוים מיליוני מהם גנב שהבנק מאשימים ״ג׳וודאש; בערי נקאש, מישנחת
למלכי מישהו מתנכל אם ^

 ג׳ו רפי, — נקאש מבית הג׳ינס 1 (
ואבי?

 אנשי פשטו מחודש יותר לפני
 על מס־הכנסה של מחלקת־החקירות

ב בניו־יורק, גיורדאש חברת מישורי
 מלשינים מרשיעים. מיסמכים חפשם
 לסוכני־ סיפרו מתחרה מיפעל מטעם

 גיורדאש כי אמריקאיים, מס־הכנסה
 בעניין החוק דרישות את ממלאת אינה

תש ובעניין עובדים משכר ניכויים
 אלה חשדות־לכאורה לספקים. לומים
פשיטה. הולידו

 שבעזרתו הסוג מן לתחבולות ידו לתת
צפון־אמריקה. בנק הוקם

 את נאסר מימש באחרונה אגב,
 שלווה דולר מיליון 20 בעזרת חלומו:

 ממוצא בנקאי — ספרא מאדוארד
 רפאבליק־ של הבעלים שהוא חאלבי,

 הבנק את קנה — בניו־יורק בנק
י מ ו א ל נ י ב ת ה ל י א מ

פגמה עד ־*!
 בישראל פעלו נקאש אחים ^

מאו־ משאבים החברה באמצעות \ \

 מודיע הבנק שבו העתק־מיכתב, צורף
 של פיקדון מקזז הוא כי אהרוני לד״ר

 כנגד דולר מיליון 3.2 בסך מזונוויל
 מזונוויל, שקיבלה סכום באותו הלוואה

 מפיקדון דולר מיליון מקזז הוא וכי
 לחובות שניתנו דמי־ערבות כנגד אחר

 המאגרים מחברות מאגרי־סחר(אחת
לפ ושהתמוטטו דכנר, שמואל שהקים

 ממייסדי היו נקאש האחים שנתיים. ני
פעילו למימון ערבות ונתנו החברות,

תן).
 של עורכי״הדין של פנימי מיסמך

פג־ חברה היא מזונוויל כי מגלה הבנק

 דולר, מיליון שלושה מזונוויל כנראה,
בבנק. כאמור, הפקידה, שאותם

 של מהירה ^
טפגית פעולה ^

של משותפת ישיבה מהלך ן*
 מזונוויל ומנהלי הבנק פרקליטי *1

 הפיקדונות מקור כי אהרוני, הר״ר טען
 מאמריקה; יהודים של שחורים בכספים
 לבנק לדבריו, הועברו, אלה כספים

כל נלקחה לא אהרוני, על־פי במזומן.

 כנגד החברה, של השני מהפיקדון דולר
 ל־ שניתנה דולר, מיליון של הערבות

מאגרי־סחר.
 למאג־ המקורית שהערבות מכיוון
 דולר, מיליון שני בסך היתה רי־סוזר
המאג מפרקי של הפירעון ובדרישת

 הבנק נתבע ,1985 אוגוסט משלהי רים,
 ההסדר מוצע דולר, מיליון שני לשלם
 בלונדון הפועלים מבנק לבקש הבא:

 ולהציע שקיבל, הערבות על שיוותר
 האחים, של אחרים ביטחונות מימוש לו

 בידיו. המצויים מאלה
שילם הבנק חשבון: של סיכומו

630 10/006 5/12/83 6,000.00
3522 26/002 28/10/83 387.02
3513 26/003 5/12/83 413.12 47,425.11
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52 01
30/12/83 169 804/005 29/12/83 139,629.68

12,697,314.22 1 
12,836,943.90

54 01
14/12/83 5064 5/003 5/12/83 3,200,000.00

3,379,984.65 1

5064 11/003 5/12/83 34200,000.00 3,379,984.65
חשבון,.מזונוויל״ צפון־אמריקה״: ״בנק מיסמכי מתוך קטע

מיליון 3.2 בסך מוזרה הלוואה

 לא ומודאגים. כעוסים נקאש האחים
 מס־הכנסה, שילטונות בגלל כל־כך

 צפון־אמ־ בבנק הסתבכותם בגלל כמו
ריקה.

 בין האחים היו הבנק, הוקם כאשר
 נורת'־ הזרה, חברת־האחזקה מייסדיו.
 הבנק, במניות ששלטה בנק, אמריקן

 בין לעשירי-עולם. ממניותיה מכרה
 וה־ נקאש האחים גאון, ניסים היו אלה

גולדין. איירה המנוח הניו־יורקי בנקאי
 הנקאשים שקלו לכן קודם זמן־מה

 להקים שרצה נאסר, לז׳אק ידם לתת
 על-ידי מיוצג היה נאסר בישראל. בנק

 לא התוכנית רוטלוי. דויד עורך־הדין
 היתנה שבנק־ישראל מכיוון מומשה,

 של נפרע בהון־מניות הרישיון מתן את
הסכים לא ורוטלוי דולר, מיליון 10 ן

 עמרם הד״ר על־ידי שנוהלה חדים,
ההי לפעולות־בורסה. מומחה אהרוני,

 נקאש האחים השתלטות הראשון: שג
ה חברת־הגג של מניותיה מרבית על

 הפכו הם באילת. לרום במלון שולטת
 למועדון אותו החכירו המלון, לבעלי

הים־התיכון.
 גדול. היה בישראל עסקיהם היקף

 צפון־אמריקה בנק של דף־חשבון
 אחרת שחברה מלמד, 1983 משלהי
חיי בפנמה), מזונוויל(רשומה שלהם,

דולר. מיליון 12.8 לבנק בת
 בנק את תפס שבנק־ישראל לאחר

 מורשה מנהל לו ומינה צפון־אמריקה
 כתבו - בבל״ל כיום ויגרצין, יוסף —

 מצב על מיםמך־מסכם הבנק פרקליטי
למיסמך נקאש. האחים של החשבונות

 אך לבעלותו, מתכחש אינו נקאש מית.
 ייוחס לא פורמאלי שבאורח מבקש

 של מורשי־החתימה לחברה. שמו
אח עמרם נקאש, משה הם מזונוויל

 של פרקליטם שיבולת, ואמנון רוני
האחים.

לבנק: החברה חובות
 חשבון על "דולר מיליון 3.2 •

הלוואה:
 חשבון על דולר מיליון שלושה •

 בנק לטובת הבנק שהוציא ערבות
 ערבות להבטיח כדי לונדון, הפועלים

מזונוויל; לטובת הפועלים של
 של לחוב ערבות דולר מיליון •

 הבנק, מנכ״ל שהיתה מאגרי־סחר(מי
לכי הערבות את הקטינה מונסה, הדסה

הבנק. בסיפרי שרשום כפי הלוואה,
רשו כי בזמנו, אהרוני, גילה כאשר

 מונסה להדסה פנה כזו, הלוואה מה
 לדבריו, לו, הסבירה זו לפניה. ועירער

 המתבטלת טכנית, בפעולה שמדובר
 כאשר מאליה, כמו ספורים ימים כעבור
כדין. נרשם הפיקדון של הזיכוי

 הע־ קיבל אחדים שבועות כעבור
 ההלוואה, את גילה ושוב תק־חשבון,

 מונסה אל חזר כשהיתה. ונושמת חיה
 שיש בטעות שמרובה' מפיה, ושמע

 לאחר הסבירה מונסה ממנה. להתעלם
 שמדובר בנק־ישראל, לחוקרי מכן

 של בטיפולו שהיו החשבונות באחד
 הורשע הבנק, מנהל שטרן(היה משה
למאסר). ונדון

אה־ לטענות הבנק תשובת על־פי

 דולר: מיליון שני מאגרים למפרקי
הל החזרת נקאש מהאחים תובע הוא

 עתיד והוא דולר מיליון 1.5 בסך וואה
הפוע לבנק שנתן הערבות את לממש

דולר. מיליון שלושה בסך בלונדון לים
 מיליון 2 הבנק: של ודאי הפסד

דולר.
 מיליון 4.5 נוסף: צפוי הפסד

 הפועלים לבנק הערבות דולר(מימוש
נקאש). האחים ערבות ואי־מימוש
תבי באחרונה הגישו נקאש האחים

 ש־ הדולר, מיליון שני להחזרת עה
 למאגרי- ערבותם בגלל לשלם חוייבו
 לא החיובים ליתר הנוגע בכל סחר.
כנר כלשהו: גלוי בצעד האחים נקטו

 רשויות־ עם להסתבך חששם בגלל אה
האמריקאיות. המס

2 י 1


