
שהגישו האזרחי ככתב־הווביעה הכלולות ההאשמות ואלה
״הפניקס״: ותברח חכמי ודויד יוסף נגד פיט חברת של המפרקים

 הסיבות מן חללן והווה לה, החסרים
להתמוטטותה. המרכזיות

הנו האשראי כל סך שווי
המ על-ידי שנלקח מינאלי,
 (ביחד), ובליך סלנט שיבים,
דו 11,060,284 הוא והנתבע

לר.
שנל הנומינאלי האשראי כל סך

 עצמם, המשיבים על־ידי רק קח
 הוא לחילופין, מהם והנתבע

דולר. 5,530,142

עיסקת.,דנות״ ♦
 גדול, סכום־כסף הרוויחה פיט
 וממקו־ בכספה שרכשה מכך שנבע

 נמוך, במחיר דנות מניות רותיה
 עלה שנרכשו דנות מניות של ומחירן
במיוחד. גבוה לסכום

 והנתבע לעצמם, ובליך סלנט בים,
דולר. 6,746,559 הוא לחילופין,

המשי על־ידי שנגזל הסכום שווי
 לחילופי מהם והנתבע לעצמם, בים

דולר. 2,312,192 הוא חילופין,

■אפיק״ מניות ו־סות ♦
 חברה היא בע־מ השקעות אפיק

 לניי־ בבורסה נסחרות שמניותיה
 סלנט, עם יחד המשיבים רות-ערך,

 ניכר בחלק החזיקו נוסף ואדם בליך
 והיה בפועל אותה ניהלו ממניותיה,

מניותיה. בערך רב עניין להם
 לפי באפיק, עניין היה לא לפיט

 בעלת־מניות היתה לא שבתחילה
הש ובליך סלנט המשיבים באפיק.
 ולווסת לטפח כדי פיט בכספי תמשו

ו/או להעלות אפיק, חברת מניית את

מודעי יצחק (דאז) שר־האוצר עם חכמי ידסןז
...־0םיסמכי1 חשבונות ,זיוף

 שנלקח רווח, יצירת תוך פיט בכספי
המשיבים. על-ידי

 הקשור כולו הסכום שווי
 בפריטים והנתבע במירמה,

דולר. 2,570,818 סך הוא אלה,
 על-ידי שנלקח הסכום שווי

 לחילופין, מהם והנתבע המשיבים,
דולר. 423,606 הוא

מניות עיסקת •

חווה ואשתו ועמי יוסף
מיליון...״ 7.3 מיליון... 25 מיליון... 4.8 מיליון... וו

 המשיבים חברו זה במיקרה גם
 הזכויות את וגזלו ובליך סלנט

 שייכות שהיו טתה, מניות לרכישת
 העברה על-ידי וזאת לפיט

לחשבונם. רטרואקטיבית
 שנגזל כולו הסכום שווי
 והנתבע זו, בעיסקה מ״פיט"

 1,501,737 הוא מהמשיבים,
דולר.

 המשיבים על-ידי שנלקח הסכום
 הוא לחילופין, מהם והנתבע עצמם,

דולר. 500,579

מ □,,מילית
נספים נזילת

קבלת ערידי מ״פיט־
נומינאלי אשראי

והעלמתו:
וחב חכמי ודויד יוסף המשיבים

 פיט מנהלי עם יחד הפניקס, רת
 בליך, וחגי סלנט יורי לחו״ל, שנמלטו

 נומינאלי שקלי אשראי לעצמם לקחו
האינ שבהן שנים כמה במשך מפיט

 שנתי בשיעור היתה בישראל פלציה
הנומי האשראי אחוזים. מאות של

 במיליוני היה שנלקח הכולל נאלי
שהמ מבלי ונשחקו, שהלכו דולרים
לפיט. להחזירו מעולם טרחו שיבים
 העלימו זו, עובדה גילוי למנוע כדי

 ובליך סלנט עם בצוותא המשיבים
הנומי האשראי לקיחת עובדת את

 שונות פעולות ביצוע על-ידי נאלי,
 פיט חשבונות וזיוף פיט בסיפרי

ומיסמכיה.
המשי על״ידי פיט נטישת בעת

 ובליך, סלנט עם קנוניה ותוך בים,
 - ובליך וסלנט המשיבים - מחלו

 האשראי לקיחת על למישנהו האחד
מאש הנובע החוב ועל הנומינאלי,

 אלה וסכומים לפיט. זה נומינאלי ראי
 על־ לא מעולם, פיט אל הוחזרו לא
אלה. ולא'על-ידי אלה ידי

מלקי שנבע במזומנים, המחסור
 רב נזק גרם הנומינאלי, האשראי חת

 גבוהות ריביות לשלם שנאלצה לפיט.
הכספים לכיסוי שלוותה כספים על

ר ח א חב נוצר, שהרווח ל
 ובליך טלנט המשיבים רו

פו  באופן ״פיט״, סיפרי את וזיי
ת שרשמו י ב י ט ק א ו ר ט  ר

 כרוב- פרטי באופן עצמם את
 ביניהם וחילקו שי״המניות,

 לכל שליש - ״השלל" את
אחד.
 מפיט הגזילה סכום כל שווי
 4,886,807 הוא מהמשיבים, והנתבע

דולר.
 על-ידי שנגזל הסכום שווי

 והנתע לעצמם, המשיבים
 1,628,936 הוא לחילופין, מהם

דולר.

<׳ ״אחא״ עיסקת ♦
 גדול, סכום־כסף הרוויחה פיט
 במחיר ג׳ אתא מניות מרכישת שנבע

 תוך גבוה, במחיר ומכירתן זול
 הרווח, (סכום שלישי. צד עם קנוניה
 9כ- היה ריבית, וללא אז, כשוויו
דולר). מיליון

ר ארוכים חודשים ח א  ל
 חברו העיסקה שנסתיימה

חד  סלנט עם המשיבים י
 מסוים שלישי וצד ובליך
פו  באופן ״פיט" סיפרי את וזיי

ת שרשמו י ב י ט ק א ו ר ט  ר
 פרטי באופן עצמם את

 וחילקו כרוכשי־המניות,
שנוצר. הרווח את ביניהם
 הגזילה סכום כל שווי
 מהמשיבים, והנתבע מ״פיט"

דולר. 25,690,402 של סן הוא
המשי על-ידי שנגזל הסכום שווי

 שער את מלאכותי באופן לשמור
 נכסיהם את להאדיר כדי המניה,

שהוש הסכומים האישית. ולטובתם
 אפיק מניות בויסות פיט על״ידי קעו

 רבים, דולרים למיליוני הגיעו
פיט. מכספי כולם הוצאו וכמובן

 שהוצא, כולו הסכום שווי
 הוא מהמשיבים, והנתבע

דולר. 14,618,400
מח מהמשיבים נתבע לחילופין

 בפיט, חלקם כשיעור זה, מסכום צית
דולר. 7,309,200 דהיינו

אחוות עסקות •
״אפיק״ במניות

 בוויסות הקשורה מירמה על נוסף
 המשיבים על-ידי נעשו אפיק מניות

אפיק. במניות הקשורות פעולות אף
 למנות ניתן אלה פעולות בין

כדלקמן: פעולות

מיליוני□ י
 תאריכי של רטרואקטיבי רישום

ומכירה; קנייה
 (בפיט כפול במידע״פנים שימוש
ומכירה; קניה לצורך ובאפיק)
 על-ידי אפיק מניות ויסות ניצול

 על- כספים וגזילת משיכת לשם פיט
 בשער מפיט אפיק מניות רכישת ידי

 בשער אליה חוזרת ומכירה נמוך,
 לפיט אפיק מניות מכירת גבוה;
 פיט היתה שבה אביב. נאמנות ולקרן
 בעל של פסולה כעיסקה וזאת נאמן,
עניין;

 וחשבונו- החברה מיסמכי זיוף
תיה.

 בכמה נעשו אלה עסקות
 המשיבים ניהלו שאותם חשבונות,

 במיוחד או כלל בדרך בפיט,
 שנגזל כולו והסכום אלה, לעסקות

 ובליך סלנט המשיבים על-ידי
 מהמשיבים, והנתבע אלה, בעסקות

דולר. 4,255,863 של לסך מגיע
סלנט עם יחד המשיבים

 את כמובן העמידו ובליך,
 לצורן ביתרת״חובה החשבון

 שאף כך פעולותיהם עשיית
 מכספי נעשה למירמה המימון
״פיט".

 עם עסקות §
אניב״ הנאמנות ■קוו

 הקימו ובליך סלנט המשיבים
 פיט אביב. בשם נאמנות קרן וניהלו
 מנהלת היתה בע־מ ונאמנות ניהול
 חברה ציון עם יחד ופניקס הקרן,

הקרן. נאמני - לביטוח
 רבות פעולות״מירמה נעשו בקרן
וביניהן: ושונות,
 באופן הקרן, מיסמכי זיוף

 גדול היה בקרן התעודות שמיספר
 האמיתי התעודות ממיספר בהרבה
בקרן.

הקרן תעודות של וקניה מכירה
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