
ביקורת חקירתית

שנתן ב האחרון  העיתונאי  ראיון 
מספר   ,1948 בינואר  פונזי  צ׳רלס 
אמר:   ,66 בגיל  מותו  לפני  ימים 

־״אפילו אם לא קיבלו מכך דבר, במחיר שהצ
עתי להם ]למשקיעים שהיו הקורבן לתרמית[ 
זדון,  כוונת  ללא  להם,  הענקתי  זול.  היה  זה 
ביותר שנראתה אי פעם  את ההצגה הטובה 

הרא המתיישבים  שהגיעו  מאז  ־באמריקה, 
דולר  15 מיליון  זה היה שווה בקלות  שונים. 

לראות אותי מבצע את התרגיל הזה״.
בשנת  לארה״ב  מאיטליה  היגר  פונזי 
זמניות  בעבודות  עבד   1918 שנת  עד   .1903
לשטחי  מיזם  היתה  שבהן  והאחרונה  רבות, 
המיזם  עסק.  לבתי  שנשלח  במדריך  פרסום 
אמנם נכשל, לאחר שהחברה שהקים פורקה, 
בקשה  עם  ספרדית  מחברה  מכתב  קיבל 
לקבלת פרטים על המדריך הפרסומי. למכתב 
 International( צורף שובר בינלאומי למענה 
Reply Coupon - IRC(, שלא היה מוכר לו, 
על אף שעבודתו הזמנית הראשונה באיטליה 
ומצא   IRC בנושא  חקר  פונזי  בדואר.  היתה 
מהותי  מליקוי  הנובעת  עסקית  הזדמנות 
מענה  לאפשר  נועד   IRCה־ זה.  בשירות 

בדואר של הנמען ללא עלות. 
השיטה, שפותחה על ידי שירותי הדואר 
ה־ את  רוכש  השולח  כך.  עבדה  ארה״ב,  של 
את  שולח  הוא  משם  המקור,  במדינת   IRC
הדואר שלו, במחיר של דמי המשלוח באותה 
מדינה. השולח שולח את הדואר שלו למדינת 
 .IRCה־ שובר  את  למעטפה  ומצרף  יעד 
היעד.  במדינת   IRCה־ עם  מתקבל  הדואר 
המקומי  הדואר  לסניף  ניגש   IRCה־ מקבל 
של מדינת היעד כאשר בידיו השובר ומקבל 
דואר  דמי  של  ערך,  שווה  או  בול,  בתמורה 

למשלוח דואר למדינת המקור.
שמחיר  מכך  נוצרה  העסקית  ההזדמנות 

לפני  לפי שערי החליפין שהיו  נקבע   IRCה־
מלחמת העולם הראשונה. האינפלציה לאחר 

משמ הפחיתה  הראשונה  העולם  ־מלחמת 
הבינלאומיים  הדואר  דמי  מחיר  את  עותית 

האמ לדולר  יחסית  מאיטליה,  ־למשלוחים 
הבינ הדואר  דמי  לעלות  ויחסית  ־ריקאי 

ניתן   1919 בסוף  כך למשל,  לאומי מארה״ב. 
היה לרכוש בבוסטון 20 שוברים בדולר אחד, 

בעוד שברומא ניתן היה לרכוש 60.
פונזי הגה את הרעיון הבא: גיוס כספים 
שבבעלותו   IRCה־ מיזם  לצורך  ממשקיעים 
ובניהולו; הכספים יישלחו מארה״ב לאיטליה; 
בו  מקומי  למטבע  באיטליה  יומרו  הכספים 
ירכשו שוברי IRC; השוברים יישלחו בחזרה 
אמריקנים  בבולים  יומרו   IRCה־ לארה״ב; 
בעלי ערך הגבוה משמעותית מעלות רכישת 
בארה״ב  יימכרו  הבולים  באיטליה;  השובר 

בערכם הנקוב ויותירו רווחים נאים למיזם. 
כפי שהציג פונזי למשקיעים, הרווח הנקי 

מ־400%,  למעלה  היה   IRCה־ מעסקאות 
חליפין.  שערי  ופערי  הוצאות  ניכוי  לאחר 
היתה זו למעשה גרסת ארביטראז׳ ,שבה ניתן 
ליצור רווח מקניית סחורה במחיר נמוך בשוק 
גבוה  יותר  במחיר  המיידית  ומכירתה  אחד, 

בשוק אחר. 

להכפיל את ההשקעה 
תוך 90 יום

להשיג  פונזי  נזקק  העסקאות,  ביצוע  לצורך 
זול  במחיר   IRC לרכוש  לו  שיאפשר  מימון 
במטבעות אירופיים במדינות היעד. הוא פנה 
הם  אך  קבלת אשראי,  לצורך  שונים  לבנקים 
בבוסטון  לחבריו  פונזי  פנה  לכן,  אותו.  דחו 
השקעתם  סכום  את  להכפיל  להם  והבטיח 
מניות  הקים חברת  הוא  בנוסף,  יום.   90 תוך 
על   Securities Exchange Company בשם 
מנת לגייס כספים מהציבור. לאחר מכן, קיצר 
בהצעתו למשקיעים את תקופת ההחזר ל־45 
50%.  פונזי הסביר למשקי־  יום, עם רווח של

עים,  כי פערי המחירים בין ה־IRC באיטליה 
רווחים  קבלת  מאפשרים  שבארה״ב,  לאלו 
אלה בקלות. באותו זמן הבנקים שילמו לבעלי 

פקדונות ריבית שנתית של 5% בלבד.
בעקבות השקעות החברים בינואר 1920 

־וההבטחה לתשואות מדהימות, החלו משקי
עים נוספים להגיע. בחודש הראשון השקיעו 
18 איש בחברה בסכום כולל של 1,800 דולר. 
של  תשואה  להם  שילם  פונזי  יום   45 לאחר 
משקיעים  שהשקיעו  הכספים  מתוך   ,50%
וגל  במהירות  התפשטה  השמועה  נוספים. 

השקעות שטף את החברה. 
משקיעים,  וגיוס  המכירות  קידום  לצורך 
נאה  שכר  להם  ושילם  סוכנים  פונזי  העסיק 
1920 מחזור המכי־  על פי תפוקתם. בפברואר
בחוד־ דולר.   5,000 ב הסתכם  פונזי  של  ־רות 
שים פברואר ומארס עלו הכנסותיו ל־30 אלף 
דולר וגל המשקיעים הלך וגאה מכל רחבי ניו־

פונזי בן מאה
 השנה מלאו 100 שנה להונאת הפירמידה הראשונה, אותה ביצע צ׳רלס פונזי - 

אשר זכה לכבוד המפוקפק ששמו יתנוסס מאז על הונאות דומות בהיקפים 
עצומים. מאמר ראשון בסדרה על הונאות והדרכים לגלותן < יהודה ברלב 

 רו״ח יהודה ברלב,
משרד ברלב ושות׳ - ביקורת חקירתית

פונזי הגה את הרעיון הבא: 
גיוס כספים ממשקיעים 

לצורך מיזם ה־IRC שבבעלותו 
ובניהולו; הכספים יישלחו 

מארה״ב לאיטליה; הכספים 
יומרו באיטליה למטבע 

 ;IRC מקומי בו ירכשו שוברי
השוברים יישלחו בחזרה 

לארה״ב; ה–IRC יומרו בבולים 
אמריקנים בעלי ערך הגבוה 

משמעותית מעלות רכישת 
השובר באיטליה; הבולים 

יימכרו בארה״ב בערכם הנקוב 
ויותירו רווחים נאים למיזם
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אינגלנד וניו־ג׳רזי. המשקיעים קיבלו רווחים 
־נאים על השקעותיהם ומשכו משקיעים נוס

1920 הסתכם  במאי  לתוכנית.  להצטרף  פים 
ובחודש  דולר,  אלף  ב־420  המכירות  מחזור 
הכניס  כבר  ביולי  דולר.  מיליון  ב־2.5   – יוני 
מיליון דולר בשבוע, ובסוף אותו חודש הגיע 

לכמעט מיליון דולר ליום. 
Hano- בבנק הכסף  את  הפקיד   פונזי 
איטלקי־ בנק   ,ver Trust Bank of Boston

יגיעו  שפקדונותיו  במטרה  קטן,  אמריקני 
הבנק  על  להשתלט  כדי  מספיקים  לממדים 
וליצור לעצמו קו אשראי נוח. ואכן, הוא קנה 

1920 הסת־  את מניות השליטה בבנק. ביולי
־כמו רווחיו של פונזי במיליוני דולרים, ומש

אליו את חסכונותיהם  להעביר  קיעים החלו 
להש כדי  בתיהם  על  נטלו משכנתאות  ־ואף 

את  משכו  לא  המשקיעים  רוב  במיזם.  קיע 
רווחיהם, אלא שבו והשקיעו במיזם את הקרן 

־בתוספת הרווחים. במקביל, פתח פונזי סני
פים נוספים בצפון־מזרח ארה״ב. 

פונזי  של  במיזם  הראשונים  המשקיעים 
כמוהו.  מאירופה  עבודה  ומהגרי  חבריו  היו 

־בהדרגה, ככל שהשמועות עשו כנפיים, הצט
רפו למשקיעים גם אנשים מאצולת בוסטון. 

כמעט  למיזם,  הכספים  גיוס  של  בימי השיא 
בתו־ השקיעו  בוסטון  משטרת  מאנשי   75%
כניתו של פונזי. המשקיעים כללו אפילו את 
וגיסו.  שלו  הנהג  כמו  ביותר,  אליו  הקרובים 
פונזי לא הגביל אף משקיע, מנערים מחלקי 
עיתונים שהשקיעו כמה דולרים ועד לאנשים 

־פרטיים בעלי ממון כמו בנקאי מקנזס שהש
קיע 10,000 דולר. 

פונזי  של  המהירה  עלייתו  טבעי,  באופן 
כתב,  בבוסטון  כלכלי  עיתונאי  חשד.  עוררה 
כה  לספק תשואות  יכול  אין מצב שפונזי  כי 
גבוהות בפרק זמן כה קצר, באופן חוקי. פונזי 
וזכה  הרע  לשון  בגין  העיתונאי  את  תבע 
שנטל  מכיוון  דולר,  אלף   500 בסך  בפיצויים 
והמפרסם.  הכותב  על  היה  כולו  ההוכחה 

־הדבר מנע למעשה למשך זמן מה את האפש
רות לבצע בדיקות קפדניות בעסקיו.

שהביאו  אזהרה  סימני  היו  זאת,  למרות 
־לנפילתו בסופו של דבר. סוחר רהיטים מבו

את  שהחל  לפני  רהיטים  לפונזי  מכר  סטון 
נועדו לחברת הפר־ )הרהיטים   IRC ־מיזם ה
וקט במדריכים  מסחר  שטחי  שמכרה  ־סום 

ונסגרה(.  קצרה  תקופה  פעלה  אשר  לוגים, 
לעצמו  להרשות  היה  יכול  לא  פונזי  כאשר 
התביעה  המוכר.  אותו  תבע  עבורם,  לשלם 
לא צלחה, אך עוררה תמיהות כיצד הפך פונזי 
קצר.  כה  זמן  בפרק  למיליונר  פרוטה  מחסר 
התוצאה היתה התנפלות של המשקיעים על  
למשיכת   Securities Exchange Company
והריצה  להם  שילם  פונזי  אולם  השקעתם, 

הראשונית נבלמה.

בעקבות השקעות החברים 
בינואר 1920 וההבטחה 

לתשואות מדהימות, החלו 
משקיעים נוספים להגיע. 

בחודש הראשון השקיעו 18 
איש בחברה בסכום כולל של 

1,800 דולר. לאחר 45 יום פונזי 
שילם להם תשואה של 50%, 

מתוך הכספים שהשקיעו 
משקיעים נוספים. השמועה 

התפשטה במהירות וגל 
השקעות שטף את החברה
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The Bos- 24 ביולי 1920 פרסם היומון ־ב
ויוז־ פונזי  צ׳רלס  על  אוהד  ton Post מאמר 

פניות  קצב  להגברת  שגרם  העסקית,  מתו 
פונזי  הרוויח  ימים  באותם  המשקיעים. 
פונזי  של  הטוב  למזלו  ליום.  דולר  אלף   250
אכן  פונזי  כי  להבין,  שנתן  החיובי,  המאמר 
 45 לאחר  ההשקעה  על  תשואה   50% מחזיר 
של  פרסומת  מודעת  מעל  פורסם  בלבד,  יום 
תשואה   5% משלם  הבנק  כי  שהכריזה,  בנק 
פרסום  שלמחרת  העסקים  ביום  שנה.  מדי 

והמודעה, מצא פונזי בכניסה למש ־המאמר 
רדו אלפים מתושבי בוסטון שממתינים לתת 

לו את כספם.

הממצאים המפלילים 
של קלרנס בארון

העיתון  עורכי  אש״.  ״משך  פונזי  זאת,  עם 
הטילו על עיתונאי חוקר להעמיק את הבדיקה 
במדינת  רשמיים  גורמים  במקביל,  פונזי.  על 
של  המיזם  על  בחקירה  פתחו  מסצ׳וסטס 
פונזי וביום פרסום המאמר נפגשו עימו. פונזי 
ממשקיעים  כסף  לקחת  יפסיק  שהוא  הציע 
יערכו  לא  החוקרים  ואילו  החקירה,  במהלך 
זו  החברה.  של  החשבונות  בספרי  בדיקה 
היתה הצעה מוצלחת מבחינתו, מאחר שלא 
היה  ניתן  ולא  ראויים  רישומים  קיימים  היו 
לבדוק את יישום ההבטחה. הצעתו של פונזי 
היו  אם  החוקרים.  את  זמני  באופן  הרגיעה 
בוחנים את ספרי החשבונות של החברה, היו 

־מגלים להפתעתם, שמערכת הנהלת החשבו
נות כללה רק אינדקס של כרטיסי משקיעים.
למשקי כספים  החזיר  שפונזי  ־אף 
שלאח המשקיעים  מכספי  בעיקר  ־עים, 

 IRCה־ להפוך את  דרך  לא מצא  הוא  ריהם, 
למזומן. בהמשך, הוא הבין שהמרת התלושים 

אפש בלתי  לוגיסטית  משימה  הוא  ־לכסף 
המש־  18 של ההשקעה  עבור  לדוגמה:   רית. 
 1,800 בסך   ,1920 בינואר  הראשונים  קיעים 
דולר, היה צריך להמיר למזומן בדואר 53 אלף 

רווחי האר בפועל את  כדי לממש  ־תלושים, 
הבאים,  המשקיעים  אלף   15 עבור  ביטראז׳. 

הטי בגודל  ספינות  למלא  צריך  היה  ־הוא 
אותם  לשלוח  כדי  רק   IRCה־ בתלושי  טניק 

שהמש מכיוון  למזלו,  לארה״ב.  ־מאירופה 
קיעים המשיכו להשקיע מחדש, כל תשלומי 

־הקרן והריבית שהיו אמורים להגיע למשקי
עים, חזרו אליו. 

 The Boston העיתון  החל  ביולי  ב־26 
Post לפרסם סדרה של כתבות תחקיר, שעו־
ררו תהיות באשר לדרכי הפעולה של המיזם 

האנ עם  קשר  יצר  העיתון  פונזי.  ־שהקים 
)מקים  בארון  קלרנס  הנודע  הפיננסי  ליסט 
חברת  נשיא  שמו,  את  הנושא  השבועון 
ז׳ורנל, הנחשב  וול סטריט  ועורך  ג׳ונס  דאו 
כדי  למייסד העיתונות הכלכלית המודנית(, 

שיבדוק את עסקיו של פונזי. 
בארון מצא, כי אף שפונזי הציע רווחים 
מדהימים למשקיעים, הוא עצמו לא השקיע 
בחברה שלו. חישוביו העלו, כי כי כדי לממש 
את ההשקעות על פי המיזם, היה צורך לקנות 
ההש־ בתקופת    IRC מיליון   160  ולמכור

תלושים  אלף   27 רק  למעשה  אולם,  קעה. 
שירות  ידי  על  תקופה  באותה  ונמכרו  נקנו 
הדואר האמריקני, שאף הבהיר, כי אין חריגה 
או  בארה״ב  הנרכשים   IRCה־ בכמויות 

מחוצה לה. 
והמכירה  הקנייה  במחירי  שהפערים  אף 

הישי ההוצאות  אדירים,  היו  שובר  כל  ־של 
בעסקאות  לטיפול  שנדרשו  והעקיפות  רות 
גבוהות  היו  השוברים,  של  והמכירה  הקנייה 
אפשרי  רווח  כל  שביטלו  שהן  עד   – כך  כל 
באמת  פונזי  אם  כי  ציין,  בארון  מהמיזם. 
עושה את מה שטען שהוא עושה, הוא ירוויח 
על חשבון ממשלת ארה״ב או הממשלות בהן 
קנה את התלושים. מסיבה זו, טען בארון, גם 
אם פעולתו של פונזי היתה לגיטימית, אין זה 

מוסרי לנצל ממשלות וכספי ציבור בדרך זו.
בקרב  בהלה  יצר  אלה  עובדות  פרסום 
 Securities לחברת  פנו  והם  המשקיעים 
Exchange Company בדרישה להחזר השק־
בשלושה  דולר  מיליון   2 שילם  פונזי  עתם. 

פרסום עובדות אלה יצר 
בהלה בקרב המשקיעים 

 Securities והם פנו לחברת
Exchange Company בדרישה 

להחזר השקעתם. פונזי שילם 
2 מיליון דולר בשלושה ימים 
להמוני המשקיעים שנקבצו 
מחוץ למשרדי החברה. הוא 

יצא אל ההמונים, חילק להם 
קפה, עוגות וסופגניות ואמר 

להם בעליצות, כי אין כל 
בסיס לדאגתם
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מחוץ  שנקבצו  המשקיעים  להמוני  ימים 
למשרדי החברה. הוא יצא אל ההמונים, חילק 

־להם קפה, עוגות וסופגניות ואמר להם בעלי
צות, כי אין כל בסיס לדאגתם. לאור גישתו 
המופגנת של פונזי, רבים מן הפונים לחברה 

שינו את דעתם והותירו את כספם אצלו. 
יחסי  איש  של  שירותיו  את  שכר  פונזי 
עצמו  היחצ״ן  החל  מהרה  עד  ואולם,  ציבור. 

הדי לאור  בעיקר  פונזי,  של  במיזם  ־לחשוד 
 IRCה־ על  פונזי  של  פוסקים  הבלתי  בורים 
 The Boston Postוהביצוע בפועל. הוא פנה ל־
וכינה את פונזי ״אידיוט פיננסי״ שאינו יודע 
פרסם   1920 באוגוסט  ב־2  מספרים.  לחבר 
שילם  לו  היחצ״ן,  של  הסיפור  את  העיתון 
5,000 דולר, וקבע, כי פונזי מצוי בפועל בחד־

לות פירעון. 
מפלי מסמכים  מספר  פורסמו  ־במקביל, 

הוא  פונזי  של  שהמיזם  כך  על  שהעידו  לים 
לשלם  מנת  על  פיטר  את  ״לשדוד  בפשטות: 
לתיאור  השגור  לביטוי  שהפך  מה   – ל־פול״ 
בעוד  כי  נכתב,  במאמר  פירמידה.  הונאות 
בקר־ דולר  מיליון   7 שברשותו טוען   פונזי 
 2 של  חוב  לו  יש  שבפועל  הרי  נזילות,  נות 
מיליון דולר, ובתוספת הריבית - הפסדים של 

לפחות 4.5 מיליון דולר. 

נכלא, שוחרר, הונה, 
נכלא, שוחרר, הונה

צרותיו של פונזי נמשכו. המפקח על הבנקים 
Hano-  במדינת מסצ׳וסטס הורה על חקירת
ver Trust Bank of Boston. החקירה ראשו־
נית של נוהלי הבנקאות של פונזי לא מצאה 
פעולות בלתי חוקיות, אך המפקח חשש ולפיו 
משיכות גדולות של פונזי יפגעו ברזרבות שלו 
ועלולות להביא את מערכת הבנקאות  בבנק 

של בוסטון לקריסה. 
כאשר  התחזקו  המפקח  של  חשדותיו 

שנש חשבונות  של  גדול  מספר  כי  ־התברר, 
שבבעלותו  מהבנק  קיבלו  פונזי,  ידי  על  לטו 
מכאן  דולר.  אלף  מ־250  יותר  של  הלוואות 
יכולת  בעל  היה  לא  פונזי  כי  המפקח,  הסיק 
פיננסית כפי שטען. הוא מינה שני מפקחים 
מיוחדים לפקוח עין על חשבונותיו של פונזי.

המפקחים  דיווחו   1920 באוגוסט  ב־9 
המיוחדים, כי מספר גדול של משקיעים פדו 
את המחאותיהם מהחשבון הראשי של פונזי 

הבנ על  המפקח  יתר.  למשיכת  וגרמו  ־בבנק 

 Hanover Trust Bank of Bostonקים הורה ל־
שלא לשלם  צ׳קים נוספים מהחשבון הראשי 
של פונזי. המפקח גם תיאם הגשת בקשה של 

כמה משקיעים קטנים לפירוק הבנק. 
של  הכללי  התובע  את  אילץ  המהלך 
דבר  אין  לפיה  הצהרה,  לפרסם  מסצ׳וסטס 
עסקאות  על  פונזי  של  בטענותיו  שתומך 
קראו  ממשל  פקידי   .IRCב־ היקף  רחבות 
לבוא  פונזי  למחזיקי תעודות התחייבות של 
לצורך  וכתובותיהם  שמותיהם  את  ולמסור 
הסיוע בחקירה. באותו יום קיבל פונזי טיוטה 
כי  דוח הביקורת של המפקחים, שחשף,  של 

לפונזי היו חובות של לפחות 7 מיליון דולר.
מסצ׳וסטס  מדינת  חוקרי  פשטו  למחרת 
אותם.  וסגרו  פונזי  של  החברה  משרדי  על 
במשרדים נמצא רק מלאי קטן של IRC. בנק 
Hanover Trust Bank of Boston שבבעלות 
פונזי נסגר אף הוא. The Boston Post המשיך 
בסדרת הכתבות על פונזי ובאחת מהן נחשף 
עברו הפלילי, כולל תמונותיו כאסיר בקנדה. 

ידי  על  פונזי  נעצר  באוגוסט  ב־13 
לדין  הועמד  יותר  ומאוחר  בוסטון,  משטרת 
על 86 עבירות מרמה. תומכיו של פונזי זעמו 
הכל  בסך  מעצרו.  עקב  המשטרה  אנשי  על 
17 אלף איש השקיעו מיליוני דולרים במיזם 

־של פונזי. אף שרבים הפסידו את כל חסכו

כי  להאמין,  התקשו  חלקם  בהונאה,  נותיהם 
האיש בו נתנו את אמונתם מעל באמון זה.

כתב האישום  לאור   ,1920 בנובמבר  ב־1 
להביא  היה  ושעלול  נגדו  שהוגש  החמור 
בעבירה  פונזי  הודה  עולם,  מאסר  לשליחתו 
שימוש  באמצעות  מרמה  של  יותר  פחותה 
שנות  חמש  עליו  ונגזרו  הדואר,  בשירותי 
 3.5 לאחר  שוחרר  הוא  פדרלי.  בכלא  מאסר 
לדין  שוב  הועמד  שחרורו  עם  מיד  שנים. 

במסצ׳וסטס ונידון לתשע שנות מאסר. 
משו ובעודו  מחדש  נכלא  בטרם  ־עוד 

למדינת פלורידה,  פונזי  נמלט  בערבות,  חרר 
קרקעות  למכירת  חדשה  בתרמית  החל  שם 
מהרה  עד  גילו  פלורידה  שלטונות  במדינה. 
למדינת טקסס.  נמלט  והוא  התרמית  את 
ויוצא  נכנס  כשהוא  המשיך  חייו  סיפור 
לאיטליה  מארה״ב  לגירושו  עד  סוהר  מבתי 
1934, לאחר שהתברר שאינו אזרח אמרי־ ־ב
קאי, למרות שהתגורר בארצות הברית משנת 
1903. לפני שגורש אמר לעיתונאים שראיינו 

אותו: ״חיפשתי צרות ומצאתי אותן״.  


