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 היה כאשר ■בביתו, שצולמה זילברמן. דויד שלהאחרונה התמונה
 הגדולים מיכרות־הנחושת של הכללי המנהל

שנים. 33 בן היה כאשר בממשלת־איינדה סגן־שר היה זילברמן צ׳ילה. של ביותר

ב להתעניין התחילה זילברמן מארץ
 השילטו־ כי קיוותה היא לישראל. עלייה

 מארצו. לגלות לבעלה גם יאפשרו נות
עיקבות, להשאיר בלי נעלם זילברמן אך

* ד ד  יהו־ ממוצא צ׳יליאני זילכרמן, וי
 התמנה כאשר מאוד צעיר היה די, י

 של בממשלתו מיכרות ־לענייני כסגן־שר
 סלבטורה צ׳ילה, של המארכסיסט הנשיא

 היה חילברמן ׳1972ב־ היה הדבר איינדה.
בלבד. 33 בן אז

 ממשלת של הראשונים המעשים אחד
 ב־ מכירות־הנחושת. הלאמת היה איינדה
 מיכרות־הנחו־ נמצאים צ׳ילה של צפונה

 צ׳וקיקמא־ באיזור בעולם, הגדולים שת
 המיכרות נשלטו שנים עשרות במשך מה.

 היום אמריקאיות. ענק חברות על־ידי
 מיכרות־הנחו־ הלאמת כי ספק, אין כבר
הרא היצוא ענף היתד, שתפוקתן — שת
 מאוד הרגיזה — צ׳ילה של במעלה שון
 לכך. עדויות אין־ספור יש האמריקאים. את

מ שעמדו הן האמריקאיות שהחברות
ה על-ידי שבוצעה הפיכת־הנגד אחורי
 של עדותו ועל־פי פינושה, אוגוסטו גנרל

 קי- הנרי לשעבר, האמריקאי שר־החוץ
 מעורב האמריקאי סי־איי־אי היה סינג׳ר,

בביצועה. וגם ההפיכה בתיכנון
 שבמס־ הצעיר בסגן־השר בחר איינדה

 על האלה. המיכרות את לנהל שלתו
 צ׳יליאני גם כי להוכיח, היה זילברמן

 צורך ואין הענק, מיכרות את לנהל יכול
זה. לצורך דווקא אמריקאיים במנהלים

 שבו ביום זה בתפקיד כיהן זילברמן
לפ ,1973 בספטמבר הפיכת־הנגד, פרצה

שנים• תשע ני
מיקלט
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עסקים! או0
 ומתגוררים בישראל נמצאים יום ^

 זילברמן, דויד של אשתו בחיפה י י
מספ בצה״ל. עתה המשרת ובנו מארין,

 היעלמו נסיבות על זילברמן מארץ רת
:בעלה של

ה בזמן המיכרות מנכ״ל היה ״דויד
תפקי מילא תמיד הוא הצבאית. הפיכה

הקו במיפלגה חבר והיה פוליטיים, דים
הת ההפיכה, פרצה שבו ביום מוניסטית.

 חברת־המיב־ למיתקני הצבא כוחות פרצו
נר ימים כמה בתוך בצ׳וקיקמאטה. רות
 הבכירה. הפקידות מאנשי 20מ־ יותר צחו

בר קרלוס היהודי דובר־החברה, ביניהם
נמלט.״ דויד גר.

 ימים כמה אחרי עצמו את הסגיר הוא
 הבירה, בעיר היה זה המישטרה. לידי

זיל נחקר ימים עשרה במשך סנטיאגו.
 הועמד כך ואחר עינויים, תוך ברמן

 ביצע כי בטענה צבאי, בבית־דין למישפם
 נדון הוא המדינה״. ביטחון נגד ״פשעים
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 הצ׳יליאג הרודן ששיגר המיכתב בתחתית מתנוססתפינושה חתימת
שנעלם. אחרי שנה שרה, זילברמן, דויד של לאמו

 הצבא של גנרל :אוגרטה פינושה אוגוסמו של תאריו מופיעים השילטון לסמל מתחת
 מתאריך מיכתביו אח ״קיבלתי :במלואו המיכתב תרגום להלן האומה. של עליון ומנהיג

 זילברמן, דויד מר בנך, נמצא היכן יודעת אינך כי מדגישה את על־פיו זה, בחודש 13ה־
 הוא שם סנטיאגו, העיר של בבית־הכלא האחרון באוקטובר ה־י־ בתאריך במאסר שהיה
 ידיעות על־פי זה, בעניין צבאי. בית־דין על־ידי עליו הוטל אשר העונש את ריצה

 של העלמו בנסיבות חוקר בסנטיאגו הצבאי בית־הדין כי לציין יכול אני שקיבלתי,
 מצטער, ואני דאגתך, ארו מבין אני הנ״ל. בתאריך בסנטיאגו מבית־הכלא זילברמן דויד

 שהוא כדי לו, קרה מה לברר מנסים אנו למדינה. חמורים נזקים לגרוס ניסה בנך אך
בצ׳וקיקמאטה.״ שביצע החמורים הפשעים בגין שנדון אחרי מאסרו, תקופה את לסייס יוכל

נוטריונים״ אישור
 בשעה זילברמן מישפחת פתחה שבהם עליה

 תרגום אשתו השיגה בכלא, אסור שהיה
ה תעודת של נוטריוני ואישור לעברית
 בשגרירות הראשון המזכיר שלו. מהנדס
ב אישר אורון, בנימין בצ׳ילה, ישראל
ה של התרגום אמיתות את ידו חתימת
 איבד הכלא, מן שנחטף אחרי תעודה.

זילברמן. בדויד עניין כל מישרד־החוץ

 מבית היעלמו בנסיבות חוקר סנטיאגו
הכלא.״

ב הוא זילברמן דויד היהודי סגן־השר
 ילדיו ושלושת אשתו אמו, נעדר. חזקת
 האם — בגורלו עלה מה יודעים אינם
 הצ׳יליאניים השילטונות עדיין? חי הוא

לברר״. ״מנסים
מע אינה הישראלי למישרד־החוץ פניה

 אמנם זילברמן דויד היא. גם תוצאות לה
 בהיותו עוד לארץ עליה בהליכי התחיל
 שזהו סבורים במישרד־החוץ אך בכלא,

 כבר אין המישרד ולארכיון ישן״, ״מיקרה
שנים. תשע מלפני מיסמכים
ה מישרד־החוץ שמגלה העניין חוסר
 הפיר- רקע על מובן להיות יכול ישראלי

מת מהם העולם, בעיתונות הרבים סומים
 מדינת בין הצבאיים הקשרים היקף ברר

 ב־ פינושה של הרודני והמישטר ישראל
הישראלים הנשק יצרני כאשר צ׳ילה.

 דויד היהודי סגן־השו גם נערם גאוווס, קוסטא שו נסיוסו העיתונאי במו
העלמו״ ..בנסיבות חקירה שיש מבטיח ביזושה הצ״לאני והרודן זילברמן

ביק המישפט שאחרי הראשונה בשנה
 כאשר שבוע, מדי דויד את מארץ רה

הראשון בשבוע לבקרו כהרגלה, הגיעה,

 את בכלא מצאה לא היא אוקטובר. של
בעלה.

לכלא מחוץ אל הוצא שדויד לי ״אמרו

יל ושלושת מארץ לישראל עלו ולבסוף
הבעל. בלי דיה,

גם ניסתה שרה, זילברמן, של אמו

לש הממשלה מעדיפה היטב, מרוויחים
 מיקלם להיות נועדה שמדינת־ישראל כוח

נרדפים. ליהודים
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