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לצידו. פסקו וכולם אורי, בבקשות
 אליהו המחוזי השופט מהם, אחד

 של בא־כוחו נסיון על שרגז מצא,
 את לפחת עברון) אמנון צ׳פאי(מישרד

בפרו כתב דבלינגר, היועץ של ערכו
שהמאמ בקצרה לומר ״אוכל טוקול:

 של חוות־דעתו אמינות את לקעקע צים
 חרוץ... כישלון נכשלו דבלינגר מר

 באיש־מיק־ שמדובר היא ההתרשמות
 את שערך מלאכתו, על היטב אמון צוע

 ,ומע־ יסודית בדיקה לאחר חוות־דעתו
 בידו שעלה הכתוב החומר כל של מיקה

להשיג.״
 את הממלאה זו, חוות-דעת

 את מראה בתי־המישפט, דפי
 המהימן היועץ שכינה מה

היום״. לאור כ״שוד
מכונית

ולכן לאשה1
 דבלינ- של הראשוני מימצא ך*

 בכספי השתמש צ׳פאי כי היה גר 1 (
 מניות לרכישת מטפחות ההלוואה

 ללכת צריך היה זאת, להוכיח כדי אלד.
 כספים, של מורכבות העברות בעיקבות

 את לטשטש על־מנת צ׳פאי שעשה
 כדי דיין ההוכחות אולם המקורות.

 ויסכים בדבר כיום יודה שצ׳פאי
 25* עוד תמורה, ללא מייד, להעביר
אחיו. שם על אלד ממניות

 הסכמת את צ׳פאי קיבל 1983ב־
 £ת המיזרח׳ למק לשעבד טפחות

 טען הוא דולר. מיליון לסך עד אלד,
 הוא המיבנה שווי כי לטפחות במיכתב
 הסכימה, טפחות דולר. מיליון כארבעה

 על הנויזרח׳ בבנק שיעבודים רשם והוא
 לחצי מעל מושך הוא כאשר אלד,

 ליסקורד. בשם לחברה דולר מיליון
 של פרסית בבעלות היא זו חברה

 זיידמן זיידמן. ואהוד קדם שימעון
 שמו על אחת כשמניה אותה קיבל

 על וחתם כמנהל בה התמנה באלה
קדם. עם אלד החלטות

 המחרת׳ מבנק שמשכו בכספים
 והתחילה נכסים, ומכרה ליסקורד קנתה

האפור. בשוק ענפה פעילות
 יעקב של בנו הוא זיידמן אהוד
 הון עם ללונדון מישראל שיצא זיידמן,

 אל ששכרה מחסני־קירור בעל והוא רב,
 אודי בנו היתרו. בנמל־התעופה על

 עם בעסקים והחל ,1982ב־ ארצה הגיע
צ׳פאי.

 תיד אפור, שוק היו העסקים
 ועסקי־ כך, לשם ״אלד״ ניצול

בורסה.
 בפרוץ ,1982 ביוני לדוגמה: עיסקה,

 מולט מניות שער היה מילחמת־לבנון
 .460 — שנה אותה ביולי נקודות. 230

אלף. 21 כ־ — באוקטובר
 חבילה אלד חשבון על קנה צ׳פאי

 באוקטובר אותה מכר ,6000 במחיר
 או ריבית ללא לאלד החזיר הקרן ואת

 72 זו, בעיסקה שהיה הרווח את פיצוי.
 זיידמן ליעקב צ׳פאי העביר דולר, אלף
 הנהלת־החש־ בכרטיס רשום כך —

אלד. של בונות
 מת־מ, במניות היא נוספת עיסקה

 צ׳פאי שולטים שבה ציבורית חברה
 הכרטיסים לפי היום. עד וזיידמן
 ברכישות מת־מ על צ׳פאי השתלט
 רולר. אלף 300 בסך אלד מכספי
 המניות את הריץ הוא הזמן במהלך

 השחקן כמו ומקורבים, אלד, באמצעות
 (״פש־ אברהם והמפיק גורליצקי אילי
 מניות מהם קנה הוא דשא. נל״>

 חשבון על אלד, עבור גדולות בחבילות
אלד.

 1986 ״בדצמבר דבלינגר: כתב
 נגד ברשות־ניירות־הערו חקירה החלה

 בקשר בבעלותו, וחברות קדם שימעון
 לה ומחוצה בבורסה פעולות עם

 קדם שימעון היתר בין שונים. בתחומים
מפגי מח־ם. בחברת בעל־עניין הינו
 נודע אנשים מיספר עם שקיימתי שות

 לרכוש להם המליץ קדם שימעון כי לי
 כ־ אז שהיו במחירים מת־נז של מניות

 מניות רכשה אלד גם נקודות. 630
 את מימנה אלד הנ״ל״. במחירים מת־נז

 למשך דולר אלף 300ב־ קדם שימעון
 אלף 100 ועוד מת״ם, לרכישת כחודש,

 נגרם אלד לחברה היום. עד מימון דולר
אלה. מעיסקות דולר אלף 32 של הפסד

 של הדירקטוריון כיו״ר קדם, שימעון
 לבצע בבואו פנימי ממידע נהנה סת״ם,

 היה הדין מן כבעל־עניין אלה. עיסקות
זו.״ מפעילות שירחק

 חקירת על צ׳פאי נשאל כאשר
 כך: השיב בבית־המישפט, הרשות

 הערה יש בבורסה מת״נו של ״בתשקיף
זיידמן.״ אהוד של חקירה לקיום בקשר

_ בבעלותו חברות כי גילה דבלינגר
 או ליסקורד כמו זיידמן, עם קדם של

 סכומי־ מאלד פעם בכל לוקחות סנרית,
ויותר, חודש של לתקופה ניכרים כסף

 (גמילות- גמ״ח בתור אותן ורושמות1
חסד).

 ב־ פססים משן־ עצמו קדם
 סל מ״אלד״ אדירים ססומים
 הוא ״אלד״ חשבון על השנים.

 ברחוב פרטית דירה החזיק
 הוצאות בתל־אביב, 4 שולמית

 עמרי, ברחוב הפרטי ביתו
 גיורא אחד שעשה שיפוצים

 בבתיהם, חברים עבור מלר
לאש ו״ב.מ.ו״ ״וולוו״ רכישת

המכוניות אחזקת ובנו, תו
 של יקרים ציורים רכישת הללו,
ליפשיץ, ואורי גוטמן נחום

 בעיס■ לחו״ל מרובות נסיעות
 ״אלד״(שהפסיקה של קי־אופנה

 ),1980 בשנת עוד לייצר
תש לידידיו, גמ״חים הענקת

ויחסי-ציבור. לפירסום לום

1
אורית, ירדנה,

אתי.

 החניון, יעל 1
להרוויח. נחיל

 קופלר חנה אדלר, מכון גוטמן,
 המחאות קיבלו אלה כל —

לכד. הסבר ואץ רבות,
 הוא שנחשף היפים התרגילים אחד

 שאן, פיתוח החברה את סידר כיצד
 חברת בית־שאן. עמק לקיבוצי השייכת

 בנייה, רי1מא חברת את רכשה סת״ם
 הנכס שאן. פיתוח בשליטת שהיתה
 בתל־אביב. חניון־גרוזנברג היה העיקרי

 חייב צ׳פאי, השתלטות לאחר מייד
 באמצעות או ישירות החניון את המנהל

 ...אלד לטובת ענקיים בדמי־ניהול בנו,
 והקיבוצים הפסיד, כמובן, החניון,
 זיידמן, גם וכך ממנו. לצאת שמחים
 מחמת לאנגליה בינתיים שנמלט
 יורע ולא הרשות־לניירות־ערך, חקירת

בעסקים. כאן קורה מה
 השתלט קדם
מת! החניון ומייד

 קדם אורי שעשה הבדיקות כי נראה
 זיידמן. אצל גם אדומה נורה הדליקו
 עם בלונדון זיידמן נפגש שעבר בשבוע
 ארנון יגאל צ׳פאי, של המישפטי יועצו

 אגב). דרך גורביץ, ירדנה של (מעסיקה
הקרו בימים פשרה. לכל סירב זיידמן

 מנרית לבית חתנו את יכניס הוא בים
 אגב, הבניין, מינדלשלום. ליד המפואר

 של הוא היתר לצ׳פאי. ברבע רק שייך
זיידמן.

 יש זיידמן, עם לבעייה פרט
 התד אחיו, עם בעייה לצ׳פאי

 במניות חלקו על נוסח בע,
 דולר מיליון חצי גם ״אלד״,

 שנעשק העושק על פיצוי
 נזיל, אינו כי טען צ׳פאי בעבר.

לשלם. יכול אינו ולבן
 מצד צפויה אחרת קטנה בעייה
 כי סת״ם את בשעתו חייבה זו הבורסה.

 דירקטורים שלושה לפחות בה יהיו
 גיל ממנה פרשו באחרונה חיצוניים.

 קושי יש כי ונראה זיו, ושלמה גזית
זו. לחברה להצטרף שמוכן סי למצוא

מכס הלא־ברורות המשיבות ץ ^
מופי גדולים, בסכומים אלד, פי *■
הסבר. להם שאין סעיפים כמה עים

 למשל, אבשלום, רן אדעל, טייס
 ,שקלים אלפי עשרות והחזיר משך

ימים. של בטווח
והח משך צימרמן, דויד בשם אחד

 סוכגת־הביטוח שקלים. מיליוני זיר
 סכומים קיבלה רובינשטיין אפרת

 ״ כהוצאות־ביטוח, הרשומים גדולים,
 טבע. על־ידי מבוטחת שאלד למרות

בסכומים. זוכים פירסום מישרדי
 צרפתי מורים כמו שמות
 לשעבר), ״אליטליה״ (ממנהלי

 מאירו־ אילת גורביץ, ירדנה
 שגיב, אורית דיכנר, שלי ביץ,
 ומאיר תמר אייזבידה, אתי

 נחום שם על עמותה לפיד,
אדלר,

2663 הזה העולם32


