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שנת דולר 100 של שטר₪״ונו־דיון 75
הבל המישטרה על״ידי פס

ערי בתוך פאר, צבי של המלון בחדר גית
מזוייפיס. בשטרות דולר אלף 250 של סה
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הישרא־ החבורה של פעילותה בעוד אולם

מאחר עמדה ישראלית חבורה

בית־מיש־ כשבועיים לפני דן, אשר ** ך■
 למאסר ישראלים שלושה בבלגיה פט *

 היהודי היהלומן ברצח חלקם על ממושך,
 סיום זה היה ,1975 ביולי זיסוביץ, לואים
 את שהטילה לפרשה ענות־חולשה בקול

ב־ היהודים היהלומנים עולם על אימתה
ו י א

״איו״, המכונה מייזלס אליהו
 לפני בישראל שנעשה בצילום

הכלא. מן שיחרורו אחרי לבלגיה, שעבר

מומ עצמאית, היתה בבלגיה לית־גרמנית
 הרי עצמה, החבורה ׳על־ידי ותוכננה נה

 בדרום־אפרי־ החבורה פעלה בלגיה אחרי
 והמחאות בנקים בהונאות ובגרמניה קה

 חבורת- של ובאירגונה במימונה כוזבות,
הישראלית. הכרם

 רציחות שלוש
מנים הלו י

ת ^  מ־ בורשטיין צבי נמלט 1970 שנ
בעס שהסתבך אחדי בישראל. נושיו ■
 יהלומי שלו, היהלומים ומיפעל בארץ קיו

 ניסה שם לבלגיה, הגיע הוא נסגר. צפת,
 הבאות בשנים יהלומים. לעיסקי להיכנס

מפ נתפס שונים, מידמה בעיסקי ידו ניסה
בכלא. אחדות פעמים וישב לפעם עם

 שלושה לאנטוורפן הגיעו 1973 בשנת
הפעי במרכז לאחר־מכן גם שהיו אנשים,

 בדרום־אפריקה ההונאות מערכת של לות
 פישל שטיינקה, גארט אלה היו ובגרמניה.

ב הורשע שטיינקה פאר. וצבי סקורניק
 יהלומים, שוד מעשי 22 על 1968 שנת
 שנשדדו מארק מיליון 18 של כולל בסך

הור עימו ובגרמניה. בבלגיה מיהלומנים
ב השוד ממעשי בחלק שותפות על שע,

 עזר שלאחר־מכן סקורניק, פישל ישראל,
 בגרמניה. מכילאו להימלט עמיאל ליוסף
חז והם חופשים, השניים היו 1973 בשנת

 לעשות ניתן מה לבדוק כדי לאנוורפן רו
כסף. קצת להרוויח כדי

 למקום, פאר צבי גם הגיע עת באותה
 לשטיינקה. התוודע סקורניק ובאמצעות

ה את ושטיינקה פאר ריכזו זמן כעבור
ה הונאות ואת בדרום־אפריקה פעילות
באמם־ כיום חי סקורניק בגרמניה. בנקים

היהלומנים נוצחו שבה בבלגיה, אנטוורפן העיר
 ונעלמו נרצחו במהלכה ואשד אנטוורפן,

דולרים. במיליוני סחורות ונשדדו איש 11
 ליהלומן מאסר־עולם פסק בית־המישפט

ו ),62( בורשטיין צבי לשעבר הישראלי
 זאב ברצח, לשותפיו שנים 20 של מאסר

 בית- ).26( מסיקה ובנימין )34( יעקובסון
 פותה שנרצח היהלומן כי קבע, הסישפס

יה עם באנטוורפן אירוטל מלון אל לבוא
 נחנק ושם דולר, אלף 146 בשווי לומים
השלושה. על־ידי ונשדד למוות

 קצה רק התגלה בבית־המישפט אולם
 הסיפור באמת. שאירע מה של הקרחון
 סיפור זהו לראשונה. כאן מסופר האמיתי

 הישראלית־גרמנית החבורה של פעילותה
ועס ,1973 משנת החל באנטוורפן שפעלה

 שה־ אחרי ענקי. בהיקף בעיסקי־הונאה קה
 ב״ החבורה, פעולות את חשפה מישטרה
 זו העתיקה היהלומנים, רציחות עיקבות

 שם ועשתה לדרום־אפריקה, פעילותה את
בכתבות שתוארו הראנדים הונאות את

 ביקר שם עמיאל. הסתתר ובביתו טרדם,
 פינחס עמיאל, ושל שלו עורך־הדין גם

 עמיאל, של כספו את שהוציא קליינר,
 על־ בשווייץ, מבנק דולר, אלף 63 בסך
הבריחה. את לממן מנת

 נוסף, ישראלי למקום הגיע עת באותה
 אצל לבקר שבא מייזלס, (״איו״) אליהו,
 בחבורה קשור היה איו בבריסל. חברתו

 שנות בסוף בישראל שפעלה הצרפתית
מאבק חבורת־הכרם נגד וניהלה ׳,60ה־

 ואחרי בכלא, וישב הורשע הוא עקוב־מדם.
 בסיסו את וקבע לאירופה עבר ששוחרר
 פעיל אחיו היום. עד חי הוא שם בצרפת,
בבאר־שבע. שונים בעסקים

ב מושבם את קבעו הללו הנוכלים כל
 שבהם ובחודשים באנטוורפן, תיאטר מלון
הפר גם הרצח. מיקרי אירעו במלון שהו
וחב בורשטיין צבי הורשעו שעליהן שות
 של אשתו תיאטר. במלון התרחשו ריו

(ש בעלה כי מסרה אינגריד, שטיינקה,
 ביר־ מזכירתו, עם לווינה בינתיים ברח

 יהלומנים הזדמנויות בכמה הונה ג׳יט),
 הללו המיקרים באחד פאר. צבי עם יחד

בי כי בלגי יהלומן אשת השניים שיכנעו
 80 ממנה קיבלו גנובים, יהלומים דיהם
 נעלמו הם הסחורה. חשבון על דולר אלף
היהלו את קיבלה לא והאשה הכסף, עם

מים.
 שימוש תוך היתה שעשו אחרת עיסקה
 הם להתמוטט. שעמדה חברה של בשטרות
 בערך בניה בציוד כאלה שטרות החליפו

 מייד אותו ומכרו מרקים, אלף 800 של
 כאשר גרמנית. לחברה 2070 של בהנחה

 אין כי התברר לפירעון, הגיעו השטרות
בכסף. התחלקו ושטיינקה פאר ערך. להם

 רבע־מיליון
מזוייפים דולרים

 היו במיספר) (שלושה הרצח קרי *ץ
 בורשטיין. של מקורבים נגד בחלקם

יה של רצח היה הורשע שעליו המיקרה
 זיסוביץ. לואיס בשם רוסי, ממוצא לומן

יה עם הנוכלים של לחדרם בא היהלומן
 להם למוכרם כדי דולר אלף 160ב־ לומים

 אותו רצח ויעקובסון מסיקה ובורשטיין,
 ב״ נעצר בורשטיין היהלומים. עם ונמלטו

 אבן כשבכיסו באנטוורפן תחנת־הרכבת
האב ושאר שנשדדה, הסחורה מן גדולה

 יעקוב- בא כאשר בפרנקפורט נתפסו נים
שם. למוכרם סון

 קנייני שלושה כאשר אירע השני הרצח
 בריטים בדרכונים מצויידים יהלומים,
 בכל יהלומים, פעמים כמה קנו מזוייפים

 אמונו את ורכשו הכמות את הגדילו פעם
ה האיש את הזמינו אחר היהלומן. של

 לו שילמו רצינית, כמות עם לחדדם תמים
 היה במשקה כוס. יחד והרימו במזומן

 את לקחו השלושה מת. והיהלומן רעל,
הבל המישטרה ונמלטו. והסחורה, הכסף

שרצ אלה הם כי להוכיח הצליחה לא גית
הראשון. במיקרה גם חו

יה דקרו כאשר אירע השלישי הרצח
לחל גופתו את ביתרו מעלית, בתוך לומן
 ברשותו. שהיתר. הסחורה את ושדדו קים

 מחוסר שוחרר אולם איו, הוחשד זה ברצח
הוכחות.

ה על עין המישטרה שמה זה רצח מאז
 גילתה כאשר תיאסר. שבמלון ישראלים

 של לכרית מתחת אקדח המלון חדרנית
 חמישט־ את מייד הזעיקה איו, של מיטתו

 איו שהציג הרישיון כי גילתה וזו רה,
 חיפוש נערך מזוייף. הוא האקדח להחזקת

 של ובחדרו הישראלים, חדרי בכל יסודי
 רבע״ בסך מזוייפים דולרים נמצאו פאר

דולר. מיליון
 פאר כי העלתה, המישטרה של חקירה

דול של ענקיות כמויות לבלגיה הביא
באמצ לשוק אותם החדיר מזוייפים, רים
 שטראסה פליקן בסניף משוחד מנהל עות
 עבור מחליף היה המנהל פישר. בנק של

 מקומית. במטבע מזוייפים דולרים פאר
 שימוש של אחר מיקרה ונאסר. נשפט הוא

)34 בעמוד (המשך
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