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החל הש?ב המהדיע
במישפמו שר יוזם
אחת מפרשיות־התרמית
הגדולות שד דורנו

עדייו קשה לדעת מה היה היקף פעילו
תו׳ £ך ידוע בבר שרוברט פסחוביץ היה
יוזמה של אחת מפרשיות־התרמית הגדו
לות של הורנו.
על חלקו המכריע בפרשה זו מבקשת
עתה ממשלת שווייץ ממדינת ישראל להס
גירו לידיה .הוא מבוקש על כך שהוציא
במירמה  10מיליון פרנקים שווייציים מן
הבנק השני בגודלו בשווייץ ,יו־בי־אס.
הקרב על ההסגרה החל כשנה לאחר שנס
תיים השלב המוקדם ,ניסיונו של הבנק לקבל
את כספו חזרה .היח זד .ניסיון שהצליח רק
באורח חלקי .נציגו של הבנק בישראל ,ע ד
רן־־הדיו אליהו מירון ,הצליח לשים ידו
על רכוש של פסחוביץ המוערך בשני
מיליוני פרנקים ,כולל וילת־הפאר שלו
בסביון.
גיוס העיתונות .לקראת המערכת ח-
מישסטית המתרגשת ובאה ,מגיים פסחוביץ
את כל האמצעים שברשותו .בין השאר
הטיל על איש יחסי-ציבור מיוחד להשפיע
על עיתונאים ,כדי שיכתבו נגד הסגרתו
לשווייץ.
כך ,למשל ,לפני שנכתבו דברים אלה,
סנה כתב העולם הזח אל פסחוביץ בבקשת
תמסח .שעות אחדות לאחר־מכן טילפן
אל הכתב אלי ניסן ,עורך התוכנית מוקד
בטלוויזיה .ניסן סיפר כי שמע מפסחוביץ
על הדברים העומדים להתפרסם בהעולם
הזה ,ואמר כי ברצונו להסביר לכותב את
ההיבטים השונים של הסגרה לשווייץ.
גיסן סיפר לכתב כי בשעתו טיפל ב
בעיות ההסגרה ,לצורך כתבה בטלוויזיה,
טיפל גם בפרשת פסחוביץ דחוא מכירה
היטב .סעת ,אמר ,הוא מוכן להעמיד את
החומר שאסף לרשות הכתב ,כדי להקל
עליו.
כתב העולם הזה ,שמאז החל אוסף חומר
על הנושא היה !מוטרד בשעות הקטנות
של הלילה בצילצולי־טלפון עלומי-שם,
פנה אל דן שילון ,מנהל מחלקת־החדשות
בטלוויזיה ,וביקשו לבדוק את דברי ניסן.
שילון השיב כי בטלוויזיה אין כל תוכנית
העוסקת בהסגרה ,אף לא בשלבי הכנה,
אם־כי ייתכן שבשעתו טיפל ניסן באיסוף
חומר בנושא זה.
בבית־המישפט יזדקק פסחוביץ לטענות
מישפטיות ,שאותן יציג פרקליטו ,אליקים
העצני .טענתו העיקרית !תהיה ,כי פסחו-
ביץ לא עבר כל עבירה לפי חוקי שווייץ.
הוא אף הביא עד-מומחה משווייץ ,כדי
שזה ישכנע את בית־המישפט בטענתו.
זיוף ציורים ושטרות .בקשת-ההס-
גרה השווייצית היא בצורת ספר עבה ,ה 
מכיל תצלומי מיסמכים רבים .הבקשה
מספרת בי בין חודש נובמבר  1968לבין
אוגוסט  1969הוציא פסחוביץ במירמה כס
פים מן הבנק יו־בי־אס ,בציריך ובמקומות
אחרים בשווייץ.
את הסכום העיקרי ) 10מיליון פרנק(
הוא משך מן הבנק כנגד עירבון שהפקיד
בו .עירבון זה היה תמונות ,בצירוף אי׳שור
של מעריך ידוע .שוויים של הציורים ,לפי
חוות־דעתו של המעריך ,היה גבוה מן
הסכום שמשך פסחוביץ מן הבנק .אך ב
אשר נבדקו הציורים ,מאוחר יותר ,הת 
ברר כי הם חסרי-ערך ,ולכן לא קיים כלל
העירבון כנגד סכום־העתק שמשך.
פרשת הציורים קשורה בפרשה אחרת,
שטרם פורסמה ,ואשר היא שהביאה לגילוי
התרמית .בהתאם לעדות שבבקשת־ההסג־
רה ,עסק פסחוביץ גם בזיוף שטרות של
חברה קנדית גדולה .יחד עם ישראלי
אחר ,בשם משה בר-סהרב ,ואיטלקי בשם
לואיג׳י דיליאונה ,זייפו השלושה 22
שטרות של החברה הקנדית טריידרס
גרום ,בסך בולל של  2.2מיליוני דולרים,
והגישום לבנק.
פסחוביץ טוען כי הגישם לגוביינה ,וכי
לא ידע כי הם מזוייפים .התביעה ,מצידה,
טוענת כי !נתן את השטרות כעירבון נגד
כסף שמשך .זייפן־השטדות לואיס-פיליפ
קמוריאנו העיד בבית־המישפט בשווייץ כי
זייף את השטרות עבור השלושה ,שאותם
הכיר בקפה סברה בפרנקפורט ,ואשר אט-
)המשך בעמוד (31
העולס הזח 1963

לנמל אילת רחשים ש ב ח ם עד גיל ,35
אחר ,שיחת צבאי
נבעלי כנשר תפני ט 1ב
ל מ ק צו ע ה ס ח א ה ת.

בעבודה ז 1תנבל להגיע
למשכורת ממוצעת של  1,500.-ל־י
נטו לחודש.
ישנה אפשרות להכנסה נוספת
על ידי עבודה בשעות נוספות.
מגורים וארוחות יינתנו לך
בבית הנמל! )מלו!( במחיר מינימלי
בך שתוכל לחסוך את מרבית משכורתך.
לבעלי משפחות
תינתן עזרה בדיור לאחר תקופת נסיון.

1וא שוח
עסואיות

כמו כן ד רו שי ם
מחסנאי ם

בעדידיעה בעברית ובחשבון.

המעונינים לעבוד בנמל אילת
יפנו בכל יום שישי
בין הששת 12.00-9.00
למשרד הראשי  -רשות הנמלים
בית סעיא ,דרך פתח־תל!וה  74תליאביב.
סוטה * חדר אי׳

נא להביא תעודת זהות
ופנקס מילואים.
ניתן גם לפנות בכ תב
ל מ חר כח־אדם
נמל אי ל ת -ח .ד ,37 .אילת.

לשכת הפרקים הממשלתית

בעיות ולבטים
בחיי המין
מאת
חד״ר

1

קי א

מרדכי זידמן
הוצאת רשפים

9

1

חקויטיס ראספניס 0
חיסול מלאי
תקליטים קלאסיים 0
תוצרת חוץ
0
□ מ חי ר מיו ח
די 0
 19.75ל״י במקום  45ל״י
0
גינובורג מוסיקה
לח׳ אלנבי  ,48תל־אביב
0.
טל57773 .

רוצ ה ל ד ע ת ע ל
מה מ ד ב רי ם כו ל ם ?

1

1

את שנ״ים

ספרן החדש של

ארנון ה ד ר

הספר שאתה חייב לעצמך!
המהיר הקטלוגי  20.-ל״י
מחיר מיוחד לתקופה מוגבלת  16. -ל״י

1

להשיג החנויות הספרים או ישירות כ״םפריית מןןריכ״,
ת.ר 20208 .ת״א כצירוף המחאה ע״ס — 16.ל״י.
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