
 המונחת וכויות אוצה הגיעו !מאיטליה מווום־אט־יקה
נוסניס מיבצונים הכום הנוות אנשי עם לתכנן כוי למישטדה,

הבום 1111111
ח ט ש 0 ש 1 1 1 1 1

״השרץ״ כמלון ופאר מנדוזה
בלובי פגישה

מבי נמצא, הוא שבו מקום בכל נוספים.
בעק בלתי־מוגבלים, סכומים אליו אים
אחד. טלפון בות

 ברחבי־העו־ היטב ידועה חבורת־הכרם
 וניר ציריך דרך ופרנקפורט, ממילנו לם.

 דולר. מיליון 40 כשווים ידועים הם יורק,
 המנוהלות שלהם, חנויות־התכשיטים שתי

 בסיס הם באמסטרדם, צירי שלום על־ידי
ב המתוכננים שלהם, היהלומים לעסקי

 בעיסקת־ לתווך עתה מנסים הם אמריקה.
באינדונזיה. גדולה נפט

 במילנו, שבוע שהו ופאר שרחמים אחרי
אי דרכון עם פאר — לציריך יצאו הם

 ו־ ימים כמה שהו בציריך מזוייף. טלקי
 ביוני 23וב־ חדשה, עיסקת־נכל אירגנו

 בה לפגוש למכסיקו, בטיסה רחמים יצא
 ופאר מניו־יורק, שהגיע אושרי, טוביה את

 בנמל־ העיסקה. את להשלים למילנו חזר
 על- נעצר הוא בשווייץ קלוטן התעופה

 בדרכון בשימוש והואשם פנימי מידע סמך
 שאלה ציריך הקנטון מישטרת מזוייף.

 הישראלי, פרום.(הנוכל אריה על פאר את
 מרק) מיליון 70 מגרמניה במירמה שהוציא

 ה־ בהונאה קשור שהיה ורדי, אהרון ועל
 העולם — שניהם (על דרום־אפריקאית

 אחד על אותו שאלה כן ).2107 ,2108 הזה
 אחר־כך כאן. ידוע שאינו בלקינד, דניאל
לשלם אולץ שם ז׳נבה, לקנטון הועבר

לה יש ומנדוזהי פאר שוחחו מה על
 שבסופן חדשות, עיסקות תיכננו כי ניח

 נראה אותו. חסרים ממון בעלי יוצאים
בנקא ערבויות גיוס באפשרות דובר כי

חדשות. יות
 שיוציא באסיה, בנק לו שיש טען מנדוזה

 מועד בהגיע אשר בנקאיות, ערבויות לו
 אולם מזוייפות. שהן יתברר הפירעון

 הערבות הוצאת בעת הבנק, יישאל כאשר
 תהיה התשובה כשרה, היא אם ללקוח,
 עבדה כאלה ערבויות באמצעות חיובית.

 הוציאה באירופה, לכן קודם חבורת־הכרם
 מבנק דולר מיליון בחצי זהב במירמה
 של מזוייפות ערבויות באמצעות במילנו,

ובדיסלדורף. בפרנקפורט גרמניים בנקים
 ועמו פאר נעזר אלה ערבויות בהוצאת

 ולרשטיינר קורט ד״ר של בבנקים ליאני
 קודם שפעל ),2108 ,2107 הזה (העולם

 שם הקים הוא לגרמניה. ועבר באנגליה
 ואת התיכון המיזרח של הכללי הבנק את

 עם קשור היה הוא אירופה. של הבנק
 רבות שנים שישב שטיינקה, וגרט פאר

 שיצא ואחרי והונאות, שדידות על במאסר
 נעשו שבאמצעותה כלכלית, חברה הקים

הכרם. חבורת עם גדולות הונאות
 מע־ ממשלת עצרה באפריל 25ב־ אולם

בהו חלקו על ולרשטיינר את רב־גרמניה
 בעיצומה. היא והחקירה שונות, נאות

 הבנקים את להכניס הצליח ולרשטיינר
והו בנק, אמברוז אל הידוע למדריך שלו
 300ל־ מקרוב דולר מיליוני במירמה ציא

 ולפאר לחבורת־הכרם סייע הוא נפגעים.
 ובהמצאת הפיקטיביות, הערבויות בעסקי

שונים. הונאה לעסקי מזוייפות המחאות
מעצר
גגמל-התעופה

החבו בעסקי ריק חלל יצר עצרו
 בסוף מעצרו, על כשנודע מייד רה.. 1 י■

 פאר וצבי אחרד. רחמים יצאו אפריל,
 שיובילו העקבות לחיסול לפעול למילנו,
 במקביל ולרשטיינר. של הבנק מן אליהם
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בביוז־המישפט ואושרי אחרוני
במכסיקו פגישה

 החבורה של המשותפים בעסקים לטפל
לאמריקה). להיכנס יכול אינו (אהרוני
המח היא השניים לנסיעת הסיבות אחת

 הם שנה חצי מזה בישראל. בכסף סור
 מעזים אינם עיניים, שבע תחת מצויים
ש הוצאה להוציא או פעולה כל לעשות

למס־ההכנסה. להסבירה יוכלו לא
 שרחמים לכך הגיע במזומנים המחסור

 כדי שלו, האאודי מכונית את מכר אהרוני
 אולם כרטיס־נסיעה. קנה מהיכן להסביר

 טלפון הרים למילנו, רחמים שהגיע ברגע
 דולר. אלף 60 לחדרו הביאו שעה ותוך
 באותו בהימורים רובם את הפסיד הוא

סכומים לו הביאו למחרת אולם לילה,

מצ בעזרת בחשאי, שצולמה תמונה *
מיוחדת. למה

 ,1971 משנת אינסרקונטיננטל למלון חוב
 הבל־ היהלומן עם שם שהה עת שהשאיר

 עתה שנידון בורשטיין, צבי גי־ישראלי,
היהו היהלומנים רציחות על למאסר־עולם

בבלגיה. דיים
 על והועלה שוחרר החוב תשלום אחרי

להיכ לו שאיפשרו מבלי לישראל, מטוס
 וכך העיסקה, את ולהשלים לאיטליה נס
 למכסיקו המשיך רחמים לפועל. יצאה לא

נעצר. פאר כי לדעת בלי
 הלחץ כי ראה ארצה, פאר הגיע כאשר

 אירופה מישטרות וכל והולך, גובר עליו
 יכול מנדוזה של בואו מפניו. הוזהרו

 ולרשטיי־ של למעצרו תחליף ליצור היה
ה הערבויות מקור חיסול את שגרם נר

בנקאיות.
מני קוקו של הראשונים הטלפונים אחד

שוורץ דוגמנית
סכסיות נערות ש? אירוח

 לשולי היה לישראל, בואו עם מיד דוזה,
 מדרום־אפריקה, עתה זה חזרה שולי הנני.
ב לחקירה ונעצרה משם שגורשה אחרי

ארצה. בואה עם לוד
 שיחדור

תנאי על
 ה־ בשליחות ליוהנסבורג נסעה ל<ץולי

 ארצה להעביר היה ותפקידה /■'חבורה,
מלוט יהלומים בצורת החבורה כספי את

היה את לקבל עליה היה כך לשם שים.
 ננט בשם דרום־אפריקאית מאלמנה לומים
 את סיכל הפתאומי גירושה אולם ברגין.

הת כי לי אמרה עצמה שולי ההעברה.
ב היהלומים בשיבוץ ההעברה את נתה

אצבעותיה. על אותן שתישא טבעות,
 ל־ שולי של השנייה הנסיעה זו היתר.

 ו־ חבורת־הכרם בשליחות דרום־אפריקה
בשלי כשנה פעלה לכן קודם ממימונה.

 כחודש עמו חיתה פרום, אריה של חותו
 יקר שעון לה נתן פרום במיאמי. בביתו

 וכן דולר) אלפים 10 שעלה (פתק־פיליפ,
 בחשבון־בנק. שהכניסה דולר אלפי כמה

 נשאה היא שכן למעצרה, גרם זה חשבון
 מעל בסכום ההפקדות אישור את גופה על

החוק. על עברה ובכך דולר, 3000
 את שביזבז אחרי פרום את עזבה שולי

 חייב נשאר ולאחרונה שגנב, הכספים כל
 כמה במיאמי המאורגן הפשע של לחבורה

 עליו שהוציאו אחרי דולר. אלפי מאות
ונ לה ורעיו לידידיו פנה מוות, פסק־דין

ישרא זוג עזרה. בבקשת לשעבר, אות
 אלף 50 לו הילווה בלוס־אנג׳לס, לים

 200 לו הילווה מלונדון בושמי רוני דולר.
 (״סיי־ משימעון לווה שאותם דולר, אלף

יפת. מון״)
 כספו, כשנגמר פרום את עזבה שולי
בר עם יחד לחבורת־הכרם לסייע ועברה

 בצריכת בהם תלוייה ברכה שוורץ. כה
 כסף. רק רוצה שולי בעוד שלה, הסמים

 של אירוח תפקידי להם מייעדת החבורה
 להביא או לקנות, צריך שאותם אנשים

 וסכסיות, נאות שתיהן פעולה. שישתפו לכך
 גם אם שונים, בעסקים לחבורה ומסייעות

יודעין. בלא
 היא שולי, את המישטרה חקרה כאשר

להיפ למילנו לצאת צריכה היא כי סיפרה
 על שתשא הציעה המישטרה פאר. עם גש

בפגי פאר את תקליט ובו מיקרופון, גופה
הח כך לשם רחמים. עם העתידות שות
 מועד עימד. וקבעו דרכונה, את לה זירו

המיקרופון. להשתלת
הכל, לו וסיפרה רחמים אל מיהרה שולי

 כאשר למילנו. נסיעתה את מייד ביטל וזה
 דרכונה את לקחו למישטרה, הדבר נודע

רח מטבע. החזקת על שוב אותה ועצרו
 בכרם־ השוקת בעל־קפה את שלח מים

 אותה ששיחרר גינדי, שימעון התימנים,
בערבות.

רח ובין לפאר, מנדוזה בין הפגישות
 בניו־יורק בינתיים קנה (זה לאושרי מים

ה את יקבעו חדשה) אלדוראדו מכונית
 הפירסומים החבורה. של החדשות פעולות
 לאחרונה, שנעשו והמעצרים כאן, עליהם
המז המוחות אולם הפעולות. את שיבשו
 תקלות על גם יתגברו החבורה של הירים

אלו.
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