
שוורץ משה פיסיקאי
' .לא ידעו

 כשהוא השובר את חזרה מהקופאי ולקבל
!ובחתימה. בחותמת מאושר

ה ביתן קטנים׳ בסכומים מדובר כאשר
 החוזר ללקוח, החתום השובר את קופאי
בנק המחאה ממנו ומקבל הפקיד אל עימו
׳בסכו ומדובר באשר אך זה. סכום על אית
 החליטו כך לירות, אלפי עשרות של מים

ה יקום לאומי, בנק של קציני־הביטחון
 השובר את ויביא ממושבו, עצמו קופאי

במו־ידיו. הפקיד אל
 נירה ידעה לא הזו, הקטנה העובדה את

נכשלה. היא ובכך המשטרה, לטענת שוורץ,
 וחטובת־הגיזדה, גבוהת־הקומד הצעירה

 הציגה המישטרה, על־ידי נתפסה אשר
 ה- חקירת שור. שלמה בת כנידה עצמה

 דוקטוראגטית היא כי העלתה, מישטדד,
באוניברסיטת לפיסיקה בפאקולטה מבריקה

 המישטרה חוקרי נזכרו שנעצרה, לאחר
 חודשים מיספר שאירע דומה, במיקרה

 אשר !תעלומה המיזרחי, בבנק קודם־לכן,
 בו רגע לאותו עד פתרון ללא נותרה
 ההונאה כי להם ברור היה נירה, נתפסה
נתוו ולנידה עצמה, שיטה באותה נעשתה

נוסף. סעיף־אישום סף
 הצליחה המיזרחי •בבנק פרשה באותה

 מהבנק, להוציא המישטרה, לטענת נירה,
ליתת. אלף 30 שיטה, באותה בדיוק

 כי נתברר, המישטרה חקירת בהמשך
ב צה״ל סמל שחר, משה ואחיה, נירה

 ב־ כסמל־חקירות המשרת חובה, שירות
 פולקס־ מכונית רכשו הצבאית, מישטרה

מ שהוצא לזה דומה בסכום חדשה וואגן
ה להנהלת הדבר כשנודע המיזרחי. בנק

מבית־המישפט לבקש מיהרה היא בנק,

ה הכיסיקאית גילתה האם המבוז
ה גאוני תרגיל ו תו ההונאה? נ

 ששילטונות עד — מבריקה כה תל־אביב,
 קבלת לפני עוד אותה, מינו האוניברסיטה

מן־המניין. למרצה הדוקטור, תואר
 לגלות למישטרה לקח תמים שבוע אולם,

 כלל שור נירה אינו האמיתי שמד, כי
 שוורץ, משה בעלה, וכי שוורץ, נירה אלא
 באותה המרצה מוכשר פיסיקאי הוא אף

פאקולטה.
 את שברו נירה את שלכדו השוטרים

 כיצד לגלות כדי ארוכות, שעות ראשיך,ם
 תוך מעולה, כה זיוף לבצע בידה עלה

 כביכול, צריבה, היתד, בהן ספורות דקות
 ר הקופה לאשנב הפקיד מאשנב ללכת
 מסביר המעצר בקשת כתב ואומנם, חזרה.

ברורות. במילים זאת

תקדימים היו
 זה: במיסמך המישטרה וענת **

 לאומי בבנק חשבון פתחה .החשודה
הכניסה המירסה, ניסיון לפני שבועיים

 להציל לנסות כדי המכונית, את להחרים
מהסכום. חלק לפחות

 נוסחה גילתה אשר נערה אותה היא מי
 הצליחה, בנקים, לרמות כיצד מבריקה
 ונכשלה אחד, במיקרה המישטרה, לטענת

השני. בניסיון פעוטה טעות בגלל
מו למישפחת בת היא שוורץ נירה

 יהוד. שליד מגשימים ממושב שבניקים
 אמה, כי ונראה אמידים, חקלאים הוריה

 הפליליים למעשיה מודעת היתד, לפחות,
 חוקרי־המישטרה הגיעו באשר בתה. של

 למצוא לנסות כדי נירה, של הוריה לבית
 לבלוע האם גיסתה מרשיעים, מיסמכים שם

 נורית שם על המיזרחי, בבנק טופנדהפקדה
 של בתלונתו שהופיע שם אותו שמר,

 הלירות. 30,000 גזילת על המיזרחי בנק
 השוטרים הצליחו רבים במאמצים רק

 ולהביאו האם, מפי הטופס את לחלץ
מיפשטי. כמוצג
 בגאון נירה נודעה צעירה, כשהיתה עוד

ה בלימודיה הצליחה היא במתמטיקה.
 באוניבר־ מצויינים ציונים וגרפה תיכוניים

מזוקן חביב, לצעיר שנישאה לאחר סיטה.

שוורץ נירה פיסיקאית
'עשתה .כן !

 אלנבי ברחוב לאומי בנק סניף נהל **
 התבונן מנדל, אליעזר בתל־אביב, 94

 אחת על-ידי לפניו שהונח בשובר־הקיוסה
 השובר כי לו היה נראה הבנק. מפקידות

 של היתד, החותמת בהחלט. ותקין אמיתי
 היתד, עליו שהתנוססה החתימה שלו, הבנק

 של הוותיק הקופאי של המוכרת החתימה
 במיקצת גדול היה הסכום רק הסניף,

לירות. 155ו־ אלף 71 :שיגרתי להיות מכדי
 השובר, את לאשר לפקידה שחורה קודם
 המחאה אותו שהציגה הלקוחה עבור ולהכין

 הזהיר מנדל החליט זה, סכום על בנקאית
 שולם אומנם ׳אם ולבדוק הקופאי, אל לגשת
בקופה. כזה סכום

 חשפה הקופאי, של השלילית תשובתו
והמב הגדולות ממז״מות־הזיוף אחת את

 ו־ אי־פעם, בארץ שנודעו ביותר ריקות
 אל ׳במהירות שהוזעקו לקציני־המישטרה,

 מאחרי שעמד המוח כי מייד התברר הבנק,
גאון. של ומוח להיות חייב זו ,מזימה

 שובר־ את הציגה אשר הצעירה ואומנם,
 אותו, לגבות שהצליחה וכמעט התשלום,
 חקירות של תמים שבוע לאחר התגלתה

 מרצה ,25 בת דוקטוראנטית שוורץ, בנירה
תל־אביב. באוניברסיטת לפיסיקה

 כי ברור, היה לבנק שהגיעו לחוקרים
 במירמה להוציא שהצליח כמעט מישהו

 כפשע ורק לאומי, !מבנק זה עצום סכום
 כיצד להבין כדי ההצלחה. לבין בינו היה

 יש שוורץ, נירה המשטרה, לטענת פעלה,
 הבנקאיות הפעולות נערכות כיצד להבין

זה. בפשע הקשורות
— שיטה
בה וקוץ

 המחאה לרכוש אדם ,מבקש אשר ך*
 מזומן, ככסף ׳ממש חטובה בנקאית,

ל ניגש הוא הבנק, אחראי עליה ואשר
 סכום איזה על לפקיד־הבנק מודיע אשנב,

 ומקבל הבנקאית, ההמחאה את רוצה הוא
 אחר- זה. סכום על לקופה שובר־תשלום

הכסף את לשלם לקופה, לגשת עליו כד

לר ביקשה יומיים כעבור לירות. 1200 בו
 200 ע״ס בנקאי צ׳ק בנק באותו כוש

 אולם בקופה, הכסף את שילמה לירות,
 מוחתמת כשהיא הקבלה את למסור במקום

 הקבלה את לקחה לפקידה, בחותמת־הקופה
ה צורת את ללמוד כדי זאת כל לביתה,
 מזוייפת.״ זהה חותמת להכין כדי < חותמת
 של החתימה צורת את ששיננה אחרי
 ניתז, הזרה החותמת, את וזייפה הקופאי,

 ההמחאה את עבורה להכין ביקשה לבנק,
 שובר־ עם מיהרה הלירות, אלף 70 סך על

ה את הטביעה שם לשירותים, התשלום
 חתימת את וזייפה שלה הפרטית חותמת

 נתגלו מכשירי־הזיוף ואומנם, הקופאי.
הבנק. של בחדרי-השירותים אחר״כד

 שוורץ, משה גדולות, בחולות עיניים בעל
ה בשדה מזהיר עתיד ניבאו לד שגם

 מישפחתה לגאוות נירה הפכה פיסיקה,
כולו. והמושב
 ידעו היפהפייה, ואחותה בעלה רק אולם,

 של סיפור־ההצלחה שמאחרי הטרגדיה את
 נירה סובלת הצעיר, גילה למרות נירה.

 לא חמורה. ומדלקת־פרקים ממחלת־לב
ה האשד. התוודתה קדרות, ברגעי פעם,

 היא כי קרובים, ידידים באוזני צעירה
 לנצל עליה ולכן ימים, תאריך שלא בטוחה

חייה. של רגע כל
 המדענית ביצעה אומנם אם ואומנם,
 מייחסת שאותם הפשעים את המבריקה

מכל למעלה לידידיה ברור המישטרה, לה

הפשע זירת
מדי גדול היה הסכום

 מן לצאת כדי זאת עשתה היא כי ספק
 שבשיכון־ הישן בבית העלובה, הדירה

 עם מתגוררת היא שם ברמת־גן, הוותיקים
 אל — החודשים עשרה בן ותיגוקם בעלה

 הוריה בית ליד בונה החלה אותה הווילה
ו לה מכונית, לרכוש מגשימים, במושב
 חיים ולחיות משה, שמו גם אשר לאחיה,

 אשר המועטות בשנים ונוצצים, סוערים•
לדעתה. לה, נותרו

 ״אשתי
חפה-מפשעו"

 אינה מים, פיה ממלאת עצמה ירה *•
 המישטרה, האשמות על להגיב מוכנה ■1

בהן. להודות לא ׳ובוודאי
 שלה, אחת היסטרית התפרצות מלבד

התפר פקודת־המעצר, נגדה שהוצאה בעת
 מאולם להוציאה לשופט גרמה אשר צות

 שלא הדיון את ולהמשיך בית־המישפט
 כל למישטרה למסור סירבה בנוכחותה,

מ הלוואות שקיבלה לכך פרט פרטים,
 הווילה את לבנות כדי ומבנקים, ידידים

במושב.
 שלה, עורך־הדין אשר נירה, של בעלה

 דבר, יודע אינו שהוא טען לידסקי, צבי
 לשיחמרה הערבות על חתם גם ואשר
 מתוצאות מודאג אינו ימי־מ־עצר, 15 לאחר

המישפט.
 רק הוא חפה־מפשע. אישתו לדעתו,

 תפוטר כולה, הפרשה בגלל שמא, חושש
תל־אביב. באוניברסיטת ממישרתה נירה
 שייפתח במישפט נירה תורשע אומנם אם
 אותה להאשים המישטרה עומדת בו נגדה,

 ובנק לאומי בנק פרשות על נוסף —
 נוספים צ׳קים שני בזיוף גם — המזרחי
 בדויים, בשמות תעודות־זהות של •ושורה

אחדות. שנים בן מאסר לעונש צפוייה .היא
 הפאקולטה לראשי וכן שלה, לסטודנטים

 מדענית יפסידו הם כי ברור ׳לפיסיקה,
 למנהלי־הבנקים אולם כישרונית, ומורה
27לשלווה. סוף־סוף יזכו כי ברור יהיה 1


