
 יעקב הברוקר רצח וקרי ץ
 דעתם על העלו לא אלטרוביץ *

הפר חקירת של המרכזית והזירה
 הרצח, פיעגוח בשווייץ. תהיה זה

 שלב רק היה שעבר, השישי ;יום
 השלב המאומצת. בחקירה זישון
 הכלכלית החקירה שלב — שני

ה־ נוספת דמות אחרי החיפוש

חו׳ וחצי חודש צח א ה ו ס הנוו כן־ סו
שה שר האמיתית החקיוה מתחילה הנו

 אח־ בציריך, לישראל לאומי בנק
 אינדקו, את והקים פרש רי־כך
 בבנק לקוחותיו להשקעות. יזברה

 שכאשר ויתכן אותו, נטשו לא
הר הבנק, את איתו ביחד עזבו

מישהו. הדבר גיז
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 כאשר לבוא. איחרה לא התוצאה
מה אשתו בלודית זילברברג ירד

ב בן־גוריון, בנמל־התעופה מטוס
 הוא נעצר. הוא השנה, ראש ערב

 בשווייץ חברתו עיסקי על נחקר
 נעשה הישראלים. לקוחותיו וזהות
 רשימות התגלו ובו חיפוש אצלו

 לקוחתיו, עבור השקעות של שונות
 זילברברג של בכתב־ידו רשימה

חי ולידם שמות 32 הופיעו שבה
 נאספו אחרים שפות שונים. שובים

הזוג. בני של הטלפונים מפינקסי
ו ישראלי אזרח אינו זילברברג

לא רבים, בקשיים נתקלה חקירתו

 תנו- עתה צובר לפרשה, שורה
 לרעי- יגרום המוצלח סיומו וה.

 הפינג- החוגים בקרב ת־אדמה
 בארץ. יים־בנקאיים

 חברת של המבצע רצח אחרי
 הוקם טוכלר את נזוריץ :ברוקרים

 בתל- בפרחב-ירקון וות־חקירה
 צבי פקד של בראשותם וביב,
 כ- בו־חיוז. פלורה והחוקרת ולף
 הי- הרצח שלחקירת הסתבר ;שר
ל צורפה סבוכים, כלכליים :סיס
 מה- מעולה חוקרים קבוצת תת

 ה־ במטה הונאה לחקירות וזידה
גור התתיק החוקר ובראשה :רצי,

 הכיפה. חובש פייס י
 החשודים שני שמסרו ההודאות

 ורונן בדגל (.גילי״) גיל רצת,
 הח־ של שיאה את הית וני־שגיא

 מרחב-הירקון חוקרי צתת ירה.
 הפסח. בחופשת לנפוש היה :ול

 יעקב ממפקדו, זכה אף וולף פקד
 עבודה אחרי לחופשת־חג ביב,

 רצו- שבועות חמישה של אומצת
ים.

 למטה הכובד נקודת עוברת עתה
זיגל. בנימין של ליחידתו ארצי,

קשדיס
סבוכים

 דווקא נתן החקירה כיוון ת 1
 הראשונית,יום בחקירתו בן־גל. ■

 20ב־ שבוצע אלטרוביץ רצח חרי
כללי באופן תיאר הוא פברואר,

 ברור שלא סודי, חשבון על שסרה
 בסניף והגמצא בעליו, מיהם בדיוק
חש סוויס. קרדיט בנק של ז׳נווה

 ברונו לבנקאי מתקשר הבנק בון
בחש אישית שטיפל הפקיד מאייר,

ובבעליו. בון
 שאל- לחשוד התחילה המישטרה

ושא אנשי־קש הם ובן-גל טרוביץ
מס בכסף, ״כבדים״ אחרים, נשים

החשבון. מאחרי תתרים
 המישטרה חזרה הראשון בשלב
 בעבר שהוזכרו שונים לשמות

 רשימת — ״11זד .מיסמד סביב
 המודיעיניים היעדים שהיו האנשים

המאו 70ה־ בשנות המישטרה של
 — המישטרה טענת ולפי חרות,
בארץ. המאורגן הפשע ראשי

 של קשריו את בדקה המישטרה
 בסי- שהוזכרו דמויות עם בן־גל
 בדיקות העלו לא עתה עד סמך.
 ש- התברר זאת, לעומת דבר. אלה

מש עם בקשרים היה אלטרוביץ
 חברת של עובדים ועם קיעים

 בטוחה רמת-השרון. בסניף במוחה
 קונצרן של ברוקרים חברת היא

ספ שמניות נטען מכבר לא כלל.
בש בבורסה שהורצו קולטיביות

 יוזמת פרי היו האחרונים, נתיים
זה. בסניף מפוקפקים משקיעים

ב המישטרה נתקלת זו בחקירה
 הנרצח, אחד. אובייקטיבי קושי
 זו, בחקירה דמות-המפתח שהוא

 היכולים סימנים שום השאיר לא
זו. יחסים מערכת על אור לשפוך

נעצר כאשר יותר, מאוחר גם

 הרגישים שווייץ, שילטונות עם
 ברור אך הבנקאית. לסודיות ביותר
 ועוקבת בתמונה נמצאת שהיא
מר סניפים בכמה הפעילות אחרי
בשווייץ. בנקים כמה של כזיים

חשוב מי
ממיז

 חקירתו שהתמשכה כל ך*
הו שבו היום עד בן־גל, של ״•
 כך הרוצח, מיהו יודע שהוא דה
הנרצח. סביב המיסתורץ גדל

בח בכיר עובד היד. אלטרוביץ
 בתוקף טוכלר. את מוריץ ברת

 היה באולם־הבורסה מבצע היותו
 פעולותיהם על מפז יקר מידע לו

הב וחברות השונים הבנקים של
 בניגוד האחרות. המורשות דוקים

 סו־ מנהלי ליצור שמנסים לרושם
 לאלטרוביץ היה טוכלר, אוז ריץ

החב מתוך כסודי, המוגדר מידע,

 השניים של משותף לחשבץ כת
 על להשתלט רצה בן־גל בשווייץ.

 הרצח. את תיכנן הוא ולכן הכסף
(הש בן־גל של דמותו ניתוח אך
 ספק מטילה )2378ו־ 2374 הזה לם

 היחידי בעליו היה שהוא בהנחה
 לגבולות מחוץ שהוצא הכסף של

כסף. הוצא אכן אם המדינה,
 הוא אלסרוביץ. לתמונה חוזר כך
 לפני שפתח זה הוא הקשרים, בעל

 הרציניים לעסקים הפתח את בן־גל
ומי סתרים איש הוא הבורסה. של
 זאת לעומת אך דרכו. זורם רב דע

 מתי למדי. רגיל הוא חייו אורח
 את לנהל לחו״ל יצא הוא כן אם

הסת האם בכלל? אם עיסקותיו,
 על אשתו יודעת מה בבן־גלז פק

 את עזבה שרה, האלמנה, כך?
 אוסישקץ ברחוב הזוג בני בית

 הרצח. אחרי קצר זמן בתל-אביב
 מביתה, הרחק בארץ, נמצאת היא

 המישטרה. עם אחת בעצה כנראה
 רק מתל־אביב התרחקה היא האם

 ירצה בבעלה שירה שמי מחשש
 כספי על ולהשתלט בה גם לירות
 הוזכרה זו אפשרות ז בחו״ל המנוח
 היא שאם מכאן המישטרה. על־ידי

שה יתכן לביתה חזרה לא עדיין
עוד הפרשה של המרכזית דמות

חופשית. מסתובבת נה
 הוא זה לחשש נוסף חיזוק
ד ששני-שגיא שלמרות בעובדה  ה

 אין אותו, שיחזר ואף ברצח דה
 הנפגעים עדויות עם מסתדר זה

 הרוצח, של דמותו את שראו
 שני- של מדמותו לגמרי השונה
שגיא.

פרשת
זילברברג

וידידה כן־גל גיל חשוד
פיננסי גאון

 של חוקריו של חקירה ■
שו כיוונים בעלת היא זיגל י

 היה שהוא העובדה בגלל מעם
 בשווייץ. עסקיו על מלדבר מנוע
 עבירה עובר היה דיבר, אילו

 שתייץ. חוקי לפי ביותר חמורה
 שבישראל ידע הוא זאת, לעומת

 בסעיף היותר לכל יואשם הוא
 מישראל כספים העברת של מישני,

ידיו. במו לשווייץ
 בתשלם לראשונה שנחשף כפי

 המיש־ כנראה הצליחה )2352( הזה
 הבנקים של הקודים את לפצח טרה

 חלקית, רשימה ולהרכיב בשווייץ
 לזילבר־ מבריחים. של ברורה, לא

ב למכריו ימליץ שהוא הוצע ברג
 הברחו־ על מרצונם שיכריזו ארץ

 לארץ כספיהם את יחזירו תיהם,
 30 על יעלה שלא כופר תמורת

 והמישסרה ההברחה, מערך אחוז
 מיהם תגלה ולא אחריו תעקוב לא

י ).2354 הזה (העולם האנשים
 יצאה לא מדוע בדיוק ברור לא

נכ לחקירה אך לפועל. התוכנית
הח מחלקת — חדשה זרוע נסה

 כבר שם מם־ההכנסה. של קירות
 נחקר. הקטן חלקם שמות. 75 היו

ונר הורדם, התיק קצר זמן אחרי
בארכיון. מתוייק הוא שעתה אה

 ברשימה שהוזכרו מהשמות חלק
 במישפטו תביעה עדי להיות הפכו

 פורסמו ושמותיהם זילברברג של
 אך )2358 הזה (העולם בעיתונות
 נשארה השאר כל לגבי ך.תעלומה

סתומה.
 בפרשה שחקר הזה העולם כתב

 ה־ מהצמרת דמויות בה שאין מצא
 להד ישראל, של כלכלית-חברתית

 מהם אחד שלושה. או שניים ציא
 הפרשה תחילת שמאז ידוע, קבלן

רג שיש יתכן בחו״ל. שוהה הוא
 מי- בצמרת שמישהו לסברה ליים

ה את להרדים הורה שרד־האוצר
עימו. וסיבותיו תיק,

רוצים לא

 עם הכלכליים יחסיו מערכת ת
הס אף הוא שנעצר עד נרצח.

 אח- אך במכונת־אמת. להיבדק ם
שיינ ח עורך־דינו׳ עם שיחה

לחי יסרב שהוא הודיע הוא ו.
 — הסיבה אמת. במכונת ק

 בדיקות נערכות שבו נל-מכון,
 הגיש אמסל, טוביה !כונת-אמת,

 מערכת שבגלל טען שבו יסמך
 אלט- עם בן־גל של הסבוכה סיו
 בן- יוכל לא כספים, בענייני ביץ

 המישטרה חשדות את להפריך
 ברצח. מעורב זוא
 את נתנו בן־גל של דבריו אך

נע שכבר אחרי בהמשך, :יוון.
 לו שטמנה למלכודת נפל הוא ',

 לאמו, העביר כאשר זישטרה
 לבנק הוראות־ביצוע בן־גל, !ידה

 לכאורה שהסכים שוטר, זווייץ.
 העביר בן־גל, עם פעולה זתף

המי עלתה כך לאם. ההוראה ז
■ 64

 הפי- הרפתה לא שני־שגיא, רונן
 הפרשה של הכלכלי מהצד שטרה

 של שאמו אחרי נעצר (שני־שגיא
 מישטרתי, במעקב שהיתה בן־גל,

 אלפים 10 של סכום לו העבירה
 כר- לרכוש מיהר שני־שגיא דולר.

ונ מהמטוס הורד אך טים־טיסה,
 שני בידיה שיש למרות עצר).

מו המישטרה אין ברצח, חשודים
 בן- שמאחרי אפשרות מכלל ציאה

נו דמות מסתתרת ושני־שגיא גי*
ש בפרשה, המרכזית הדמות ספת,
 סרט שום עליה יודעים אין כרגע

מזהה.
 להמשיך לכן החליטה המישסרה

רגי מקומות זה. בכיוון ולחקור
 שליח או זו שדמות בשווייץ, שים
מכו אליהם, להגיע עשויים שלה
לג מסרבת המישטרה היטב. סים
 שלא כדי בנדון, עושה היא מה לות

העדינה היחסים במערכת לפגוע

 להמעיט ניסו החברה מנהלי רה.
 בבורסה, שלהם המבצע של בערכו
 חדר אפילו לו היה שלא בטענם

 ב- לילינבלום שברחוב במישרדם
 אם כיסא. בקושי אלא תל-אביב,

 שכוחו הרי המישטרה, טענת נכונה
 רב היה בחברה אלטרוביץ של

 הרבה ידע הוא משנראה. יותר
ש למרות שם, הנעשה על מאוד
בלבד. מועט זמן יום מדי שם שהה

שהט המרכזיות השאלות אחת
 הי־ המישטרה חוקרי את גם רידו

ב הדומיננטי הדמות היה מי תה
 היה מי בן־גל־אלטרוביץ. צמד

 באמת היה ומי מי של שליחו
בשווייץ. שיתגלה בעל־הכסף

טוע הרצח פרשת פיענוח אחרי
 מוח הוא שבן־גל המישטרה נת

 ושהמניע לפיצוח, קשה פיננסי
 של משותפים כספים הוא לרצח
דר את שמצאו ואלטרוביץ, בן־גל

 סוד זה אין ביותר. עדינים נים,
 לא תיסכול שרר זו שבמחלקה

 של גל האחרונות. בשנים קטן
 הדדיות האשמות הטחת עזיבות,
חקי של מוחלטת כמעט והפסקה

 החלישו הלבן הצווארון פשעי רות
 עתה שקיבלה התיק המחלקה. את

 בעורקי חדש דם יזרים המחלקה
היחידה.
אמ הוא הראשון החקירה כיוון

 אינם זיגל אנשי אך שווייץ. נם
לגבו מחוץ במארבים מסתפקים

הרא העניינים אחד המדינה. לות
 של מעצרו אחרי שנחקרו שונים
 שבץ האפשרי הקשר היה בן־גל
 ישראל לפרשת ואלטרוביץ בן־גל

זילברברג.
 במפתיע נעצרו שנה כחצי לפני

 שבלוד בן־גוריון בשדה־התעופה
 ישראלים זילברברג, וזהבה ישראל
 לפני בשווייץ להתגורר שעברו

 התחיל זילברברג שנה. 20מ־ יותר
של חברת־הבת כמנהל שם לעבוד

דציגית חקירה
 התגבשה זיגל של מחלקתו ךי
 עמוק קשר שיש קונספציה ■■
 ד זילברברג מרשימת אנשים בין

 אל- של הסמויים חשבונות־הבנק
ל מוביל ושהכל ובן־גל, טרוביץ
 של זרועות ורבת מסועפת מערכת

 ישראלים של שחור הון השקעות
שהי ספק אץ בחו״ל. במטבע־זר

בהב החשודים וכמות החקירה קף
 אסורים חשבונות ובניהול רחות
שילטונות־המס. עם עבודה יחייב

 הוא שגם אחר, חקירה כיוץ
 היה בן־גל, חקירת במהלך הוזכר

 כספים של בלתי־חוקית העברה
 התל- הבורסה מרוויחני של לחו״ל

 להשקעות אינה הכוונה אביבית.
הישרא בבורסה מחו״ל רשומות

בהש אלא וידוע, חוקי צעד לית,
 דרך רשום לא שחור הון של קעות

עצו־ הם כאן הרווחים אנשי־קש.
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