״אנו ■חושדים שהתכשיטים שלך נגנבו
בחו״ל ,או הושגו בדרך לא-נשרד״״ טענו
החוקרים ,וביקשו מאשת המיליונר לגלות
להם מניין הגיעו לידיה.
״התכשיטים הם שלי,״ הגיבה נעמי לרר
בתדהמה, .״חלק קיבלתי מבעלי הראשון,
בשנת , , 1960וחלק מבעלי הנוכחי ,זיגפריד
לדר.״
נעמי ,אשה יפה ,המוכרת היטב בחוגי
החברה הנוצצת של ■תל־אביב ,ילידת דד

 53,260דולר .הביטוח האחרון לתכשיטיה
של נעמי לרר נעשה בחודש נובמבר .1974
הפעם היה הערך רק  33אלף דולר.
מדוע שינה המיליונר לרר את תיקרת
הביטוח ו אמר הוא , :״נעמי מעולם לא
השתמשה בכל התכשיטים שלה בבת־אחת.
חלק היה מונח תמיד בכספת בבנק .לפע 
מים היא היתד ,רק מחליפה סט אחד בשני,
מטה ׳שחיה בבית ,במה שהיה בכספת .לכן
הורדתי את תיקרת הביטוח.״

בחדרו

 60אלף לירות■ .הוא נמצא מת
שבמלון ,והיהלומים נעלמו.
קרוב־ לתריסר רציחות ■נתגלו באנטוורפן
במשך השנה-וחצי האחרונות .כאשר הקור 
בנות הם יהודים ברובם ,יהלומנים ומתוו 
כים ■בענף זה.
חוקרי המישטרות של בלגיה ושל עוד
כמה ארצות אירופיות ,הגיע למסקנה שה 
רוצחים הם חברי בנופיה המורכבת מיהו 
דים שבאו ,בחלקם ,מתל-אביב.

פ ר ס ש ל חצי ?1יל״ון דו ל ר מובטח ל כ ד
אדם שיוכיח כ׳ יהלומים אלה גנובים!
ארץ ,התחתנה לפני שנים עם תייר גרמני
בשם אהרון רובין ,איש-עסקים בענף ה 
טכסטיל בגרמניה ,והזוג נסע למינכן .אך
נישואין אלה לא החזיקו מעמד יותר
מארבע שנים.
אז הכירה נעמי את ■המיליונר היהודי-
גרמני זיג פריד לרר ,והם נישאו בנישואין
אזרחיים בשנת  .1966שנתיים לאחר־מכן,
עברו בני־הזוג לרר טכס־נישואין רישמי־
דתי ברבנות .זיגפריד ,הוא היום בשנות
ה־ 50שלו ,ונעמי עברה את ■ה־ 30שלה
לפני שנים אחדות.
אחרי שנאמר לנעמי שהתכשיטים שלה
נשארים במישטרה ,המליצו החוקרים שהיא
תקרא לבעלה לבוא לתל־אביב ,ואם הוא
יזהה את האוצר כשייך לו ,תקבל היא
את רכושה חזרה.
המיליונר לדר הביא לתל־אביב ערימה
של מיסמכים והעתקי קבלות מחנויות מ 
פורסמות בגרמניה ,שהעידו כי הוא קנה
בין השנים ' 68־ 66׳ תכשיטים עבור אשתו.
לרר מיהר להגיש לחוקרים גם מיסמכים
של הביטוח שעשה לתכשיטים של נעמי,
אצל חברת פניקס התל־אביבית .לפי מיס-
מכים אלה הוערך שווי ד,תכשיטים ,שבוטחו
ב־ 16באוגוסט  ,1969ב־ 90אלף דולר.
בשנת  1970הוערכו התכשיטים בסכום של

גילה עורך־הדין משה כרמלי ,פרקליטו
של המיליונר :״ביקשנו מחמישטרד ,שתח 
זיר לגברת לדר את התכשיטים שנלקחו
■ממנה .נאלצנו לפנות לבית־המישפט .אז
הופיע רס״ר ■רפאל ברונשטיין ,שאמר כי
נעשות פעולות שונות בחו״ל ,כדי לברר
פרטים הקשורים בתכשיטים אלה .איש-
המישטרד ,הגיש לשופט־השלום עמוס ז מיר
,מידע סודי׳ ,לגבי החשד שהאוצר הגיע
אל נעמי לרר בדרכים בלתי־כשרות.״
הפרשה עדיין מעורפלת מאד .מצד אחד,

מדוע דווקא יהודים?
מומחי האינטרפול טוענים ,כי דק יהו 
דים יכולים לחדור לעולם היהלומנים ה 
יהודיים .עולם סגור ומלוכד .היהודים יבו 
לים ,תודות להיותם כאלה ,להכיר את סו 
דות הענף ומה מתרחש בו .הם יודעים
למי לפנות ,ומתי .המידע נמסר מיהודי
ליהודי תוך אמון מלא.
*האם יש אמת בטענתו של האינטרפול,
כי מטה הכנופייה של רוצחי היהלומנים
מאירופה נמצא בתל-אביב?

מישפחת ל רו

נעמי וזיגפריד בחתונה במלון ״פאל״ ) שו תון( בתל־
אביב .האוכל המשובח ביותר ,הנשים היפות ביותר,
המכוניות ■המפוארות ביותר ,והרבה מיליונים ,זה מה שמריץ את זיגפריד .נעמי ,לעו 
מתו ,מסתפקת בתכשיטים יקרים ,אך יותר מכל היא אוהבת לטפל בבנה מנישואיה
הראשונים ,שהיום הוא בן  .13משמאל :נעמי וחלק מתכשיטיה המשובחים והיקרים.
המישטרה ■טוענת שלא
נה שהתכשיטים נגנבו.
טרת .מל־אביב ,כי היא
האמיתיים של האוצר•

התקבלה שום ■תלו 
מאידך מגלה מיש-
מחפשת את בעליו
היכן מחפשים או 

תם?
״פנינו לאינטרפול,״ הגיב התובע ד,מיש-
טרתי .מכאן ,המסקנה שכל ילד יכול
להגיע אליה ,שלא האינטרפול מחפש את
תכשיטיה של ■נעמי לדר ,אלא מישטדת
תל־אכיב מחפשת ברחבי אירופה אדם ש־
יתלונן כי התכשיטים האלה ,הנמצאים ביש 
ראל■ ,נגנבו אצלו .היכן קצה החוט ?

________ פגופיית
רוצחי י הלו מני ם
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מחול ה כסו -י ״י
לס ,בריקוד אחד זיגפריד לרר הוא מלך :
מחול המיליונים .בתמונה  :נעמי וזיגפריד
לרר באחד מבילוייהס התכופים בישראל.

פישטרת
ך* פני כשבועיים עצרה
 /פרנקפורט את היהודי זאב יעקובסון,
בן ז ד ,32כחשוד שהשתתף ברציחתו של
סוחר-היד,לומים הגרמני ■זיזוביץ .לפני מע 
צר זה ,נפל בידי מישטרת בלגיה צבי
בורשטיין ,שותפו של ייעקובסון לפשע —
בפי-כשטענו חוקרי שתי המישטרות .בור 
שטיין גורש מבלגיה כברי ■שלוש פעמים
בעבר ,על עבירות שונות.
הרצח בוצע ב־ 18ביולי בבית־המלון
יורו הוטל באנטוורפן .הקשיש ,זיזוביץ,
הוזמן לשם על-ידי בור שטיין בעניין עים־
קד ,למכירת יהלומים .הקשיש נחנק למוות,
ונ שדדו ממנו הסחורה או הכסף שנמצאו
ברשותו.
בחודש יולי  1974נרצח ■בלונדון היהלומן
פליכס גיזמן ,שהביא איתו יהלומים ב שווי

על שאלה זו השיב השבוע קצין בכיר
במישטרת תל-אביב ,שביקש להישאר ב-
עילום־שם :״׳באירופה נמצאים כמד ,אנשי
העולם־התחתון ,יהודים שגור שו מישראל.
לפני פחות משנה גורש מהארץ צעיר פיקח
ונועז בשם יורם לנדסברגר .הוא יצא את
הארץ יחד עם ארבע ,קנונים /חבריו למיק-
צוע ,ונסע לגרמניה .אך יש גם רבים
אחרים שם.״
הידיעות שהגיעו בחודשים האחרונים
לאוזני מישטדת ישראל ,על הרציחות בעו 
לם היהלומים באירופה ■ועל מעורבותם
של יהודים ישראליים בעסק זה ,הדליק אצ 
לה אור אדום ,כאשר גילו אנשי המישטרד,
כי לישראלים בתל-אביב יש אוצר של
יהלומים בבתיהם ,בשווי של מיליוני לירות.
אז הם החלו שואלים את עצמם ,אם אין זה,
לפחות בחלקו ,השלל שנ שדד מהנרצחים.
נראה שהמידע שבידי מישטדת תל-
אביב ,לגבי ■תכשיטיה של נעמי לדר,
קשור לכאורה בחשד זה.
זיגפריד לרר הוא אדם חביב ופיקח.
הוא אינו דתי קיצוני ,אך ■במכונית
חקאדילק המפוארת שלו ,הוא שומע הקל 
טות של שירים חסידיים.
לדר ,יליד קרלסדוהה ,הוא סוחר גדול
ביהלומים ,ומשקיע .בין השנים 68־1965
ניהל חנות גדולה למימכר יהלומים בלב
העיר מינכן .בתקופה זו ,הוא קנה בעצמו
יהלומים בשווי של כ־ 12מיליון מרק,
לצורך עסקים .ב-שנת  197:1מכר את החנות
לאל־על ,שפתחה סניף משלד ,במקום.
״מה שנימצא אצל נעמי ,בתל־אביב ,זה
רק חלק מד,יד,לומים שאני קניתי לה,״

סיפר זיג פריד לרד .״חלק מהאוסף שלה
נמצא בגרמניה.
,״אני שוקל אפשרות להגיש תביעה מיש־
סטית נ ג ד המישטרה הישראלית,״ מגלח
המיליונר, .״ביקשתי מהעורך־דין שלי להת 
עניין בדבר.״
האם מישטרת גרמניה טובה יותר ממיש־
טרת י שר א ל? נשאל.
״לא ,מה פתאום? הם לא יו תר טובים.
אך שם ,בגרמניה ,אם יבואו לקחת ממני
את היהלומים שלי ,יגידו לי שחושדים שהם
נגנבו מאדם מסויים ,סתם ■חשד ,זה לא
מתאים למישטרה הגרמנית.״
מדוע כועס ל רר ?
״המישטרה אמרה לי שאם אני אזהה
את היהלומים שנמצאו אצל נעמי כשייכים
לנו ,נקבל אותם בחזרה ■תוך כמה שעות.
!מאז עברו שבועות .כמדכן הציעו לי ול 
נעמי להיבדק בפוליגרף ,כדי לראות אם
אנו מדברים אמת ,אך לא ■נבדקנו .מדוע ?
״יש לי רושם שהמישטרד ,פה ,בישראל,
רוצה להרגיז אותי .לכן החלטתי לנתק
כל קשר מיסחדי שהיה לי בארץ .אני
נקי ,וגם נעמי כמוני .אני מוכן לתת פרס
של חצי מי ליון .דו ל ר למי שימצא פריט
אחד לא־כשר בין התכשיטים של נעמי.
״אני ■בעצמי הבאתי אישור ממישטרת
קרלסרוהח ,שאני נקי ושאין נגדי שום
דבר.״,״
לגבי היהלומים שלרר קנה בעצמו עבור
אשתו ,מגלה המיליונר שהם ■נרכשו אצל
התכשיטן ■הגרמני הידוע יסנר .האיש הזה
מוכן לבוא בעצמו לתל-אביב ,כדי לאשר
בעדות שהתכשיטים ניקנו אצלו.
עד עתה אין בידי מישטרת תל-אביב
חומר חדש רלוואנטי לגבי הפרשה .בעצם
אין בידי המישטרה שום חומר ממשי נגד
משפחת לרר.
■סוד ■תכשיטיה של נעמי לדר ממשיך
להעסיק את חוקרי מישטרת ישראל.
המיליונר היהודי ,שאינו ■משלים עם דרכי
החקירה של ■מישטרת ישראל ,יבקש ממיש-
רד־החוץ הגרמני להתערב ,ולמסור מחאה
בידו־שלים.
אין להניח שתפרוץ תקרית דיפלומטית
עם גרמניה המערבית בגלל תכשיטיה של
נעמי לרד .אך מישטרת ישראל תצטרך
לגלות למי שייכים התכשיטים ,ואם לא
תגלה — תיאלץ להחזיר את האוצר לבע 
ליו ,כשזנבה בין רגליה.
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