
שי  של פחלקת־החקירות נ
■ ידי שיפשפו מם־ההכנסה י
 לחקירות־הונ־ היחידה בהנאה. הם
 להם העבירה הארצי במטה אה

 של שמות עשרות ובה רשימה
 ב- זר נסנן המחזיקים ישראלים

 השמות בלת?פו|י. באורח שווייץ
ל ישראלי ב ממיסמכיו קובצו
 בעל זילברברג, ישראלי שעבר׳
 שנעצר בשווייץ, להשקעות חברה

בלוד. בן־גוריון בנמל־התעופה
חקירות על האמונים החוקרים,

אל וחלקם מוכרים חלקם נאמנים,
 במישרד־ הפוליטי שלדרג מוניים,
 החרות, לתנועת הקשור האוצר,

 התיק איתם. ״להתחיל״ עניין אין
לארכיון. והועבר נסגר

 אחרי זילברברג, זוכה השבוע
 למסור סירובו בגין לדין שהועמד

 מטבע־חוץ על ולמפקח למישטרה
 שהפקידו ישראלים אותם על מידע

 שופט בחו״ל. כספים באמצעותו
 יצחק ברמודגן, השלום בית־מישפט

ה של טיעוניו את קיבל ברא״ז,

נגד החקיווח את הנסיק האוצו
ותומכיה, תנועת־החהת עסקני
נסבים נהבוחת חשוויס שהיו

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ זילברברג באמצעות לשוו״ץ
 ההכנות כל את עשו כבר זה, מסוג

 החשודים. עשרות לזימון הטכניות
 בשאלה דנה מיוחדת ישיבת-מטה

 את !שיחזירו כדי להם יוצע |מה
 יגישו זאת בכל ואם לארץ, כספם
לבית־המישפט. כיתבי-אישום נגדם

 אלמוניים שמות שניים־שלושה
 — ברשימה שהופיעו מאותם —

והתחיי התמוטטו נחקרו, זומנו,
 המטבע כל את ארצה להחזיר בו

 איתם ההסדר ברשותם. שיש הזר
 עבור אחד שקל יקבלו שהם היה
 יועמדו לא והם שיחזירו דולר כל

לדין.

המיפנה. חל שאז אלא
 מס־ההכ־ נציבות מראשי אחד

 עם אותו מזהים שמשום־מה נסה.
 אינו שהוא למרות החרות תנועת
שה חד-משמעית הודיע בה, קשור

נפסקת. חקירה
 והחוקרים נימוק כל ניתן לא

 הסיבה. מהי לדעת ביקשו לא גם
 תשובה יקבלו לא שהם ידעו הם

אמיתית.
 השמות של שיטחית בדיקה אך

מהמופי שרבים החשש את חיזקה
מיפלגה אנשי הם ברשימה עים

 את שייצג ליבאי דויד פרקליט
 שאילו מאשר פסק־הדין זילברברג.

 הוא סודותיו, את זילברברג חשף
ביטחו כמעט עבירה עובר היה־

השווייצי. החוק על־פי נית
תע סוד המגלה שווייצי אזרח

 20 עד מאסר לעונש צפוי שייתי
למ סירוב שבארץ, בעוד שנה,
מא שנת דינו זה מסוג מידע סור
 רשאי ברא״ז, קבע לכן, אחת. סר

 מידע למסור לסרב זילברברג היה
 להפליל שלא כדי שהתבקש כפי
עצמו. את

הסכימה לא המדינה פרקליטות

ואשתו ליכאי) דויד פרקליטו (עם זילכרברג מזוכה
דיבר לא

וקלקא כז־חורין עדים
ידברו לא

לער מתכוונת והיא זו החלטה עם
׳עליה. ער

 זיל- של אי־זיכויו או זיכויו אך
למ להפריע צריך היה לא ברברג

וחו המישטרה בידי החקירה. הלך
 של שמות היו מם-ההכנםה קרי

 במיסמכיו שנמצאו רבים ישראלים
 המישטרה טוענת עתה כשנעצר.
 מעורבים שבה החקירה, שהמשך

 ופרקליטות־ה־ המם שילטונות גם
 ה־ שמיעת לאחר עד יידחה מדינה

 יעלה מה יוחלט אז רק עירעור.
החקירה. בגורל

ל כדי וביום־העצמאות הכיפורים
 במיל- שנהרג בנם, קבר את בקר
יום־הכיפורים. חמת

 לראש- סמוך הפעם, באו כאשר
 היחידה אנשי להם המתינו השנה,

ה הארצי. במטה לחקירות־הונאה
 החברה עיסקי על נחקרו שניים

 העיקר אך בשווייץ, זילברברג של
 המשקיעים הישראלים זהות על

שהושקעו. הסכומים ועל דרכה

ת לפצח  א
דים הקו

ה אצל התגלו החיפוש עת י*
■  מעניינים מיסמכים כמה שניים •

 של קוד מיספרי ביניהם ביותר,
 32 של רשימה חשבונות־בנק,

ש שונים, רישומים ולידם שמות
ה בפינקס שהופיעו שמות חפפו

האשה. של טלפונים
יום. באותו נעצרו לא בני־הזוג

 למחרת. חקירה להמשך הוזמנו הם
 הברוקר שבעי־רצון. היו החוקרים
 מזה, חוץ פעולה. שיתף השווייצי

מב של החלקית מהרשימה אנשים
 ה־ בידי שהיתה לחו״ל כסף ריחי

לדבר. התחילו מישטרה
 עם התייעץ שזילברברג אחרי

 ביקש הוא ליבאי, דויד עורך־דינו,
 סוגיה השתיקה. זכות על לשמור

 פסק־הדין של במרכזו עמדה זו
 אך ברא״ז, השופט של המפורט

 המי- טיפול לדרך נוגעת לא היא
בחקירה. המס ושילטונות שטרה

 בנימין של אנשיו ניסו בינתיים
חשבו של הקודים את לפצח זיגל
 שנמצאו כפי בשווייץ, הבנקים נות

שפור כפי זילברברג. של בכיסיו
 )2352( הזה בהעולם לראשונה סם

מישר מיוחד קצין־מישטרה נשלח
במלאכתו. הצליח והוא לשווייץ אל

 הצעה לזילברברג הציע זיגל
 לידידיו לגשת עליו היה נדיבה.
 להפקדה כסף בידיו שנתנו בארץ,

 לתח־ שייגשו להם להציע בשווייץ,
 שיש מה על יצהירו נת־המישטרה,

 את להחזיר יבטיחו בחו״ל, להם
שלא כופר תמורת לארץ הכסף

יוע הכסף שאר אחוז. 30 על יעלוז
 לא איש — והעיקר לחשבונם. בר

 לזילבר- הבטיח זיגל לדין. יועמד
 אחריו תעקוב לא שהמישטרה ברג
 על באמצעותו לעלות תנסה ולא

לקוחותיו.
 פנה זילברברג התקבלה. ההצעה

התיי אפילו מהם שלושה לאנשיו.
ש חששו האחרים במישטרה. צבו

 אותם תעמיד לא המישטרה אולי
 שיל- אך מטבע הברחת על לרין

 ומם־ערך־מוסף מס-ההכנסה טונות
ה מקור על הסבר מהם יבקשו

 יעמידו הם ואז שהוברחו סכומים
 שלא העדיפו הם לכן לדין. אותם
הצעת־זיגל. את לקבל

 מאבק מנהלת המישטרה בעוד
 זילבר־ של יציאתו את לעכב כדי
רשי בידה היתד■ כבר מהארץ, ברג
 בעבירות חשודים עשרות של מה

 להיות הפכה זו רשימה מטבע.
בי המישטרה נציגי ביותר. סודית

 פיר- אסור כי מבית־המישפט קשו
החשודים. של שמותיהם סום

 של זו בלתי־מובנת התנהגות
 העלתה לחקירות־הונאה היחידה

 במבריחי־מט- שהמדובר חשד מייד
 לשילטון. המקורבים ידועים בע

 שהחקירה נראה כבר זה בשלב
הנכונים. מהפסים ירדה

 המרתקת לרשימה קטנה הצצה
 כנגד ביותר. מוזרה בדרך ניתנה

 על כתב־אישום הוגש זילברברג
 המבוקש. המידע את למסור סירובו
 עדי־תביעה, 13 של רשימה הוגשה
מ ועשרה מישטרה אנשי שלושה
 כבר כאן זילברברג. של ידידיו

 קשר יש אלה שלידידים ברור היה
לשוויץ. להברחות ישיר

 הזה העולם שערך מקפת בבדיקה
 העדים, של זהותם נחשפה )2358(

 לזילבר־ קישריהם על נשאלו והם
ברג.

 מרדכי האדריכל היה מהם אחד
 תי- ואביו שהוא מסביון, בן־חורין

 לא זכה הוא זאב. מצודת את כננו
המיל נגד שהגיש במישפט מזמן
 אייזנברג, שאול היהודי־יפאני יונר

 לו המגיע לו שולם שלא בטענה
)72 בעמוד (המשך

 ניתן זו לחקירה יהיה ערך איזה
זילברברג. פרשת משיחזור לראות

 כמנהל בשווייץ עבד זילברברג
אחר־ לאומי. בנק של חברת־בת

ל עצמאית חברה והקים פרש כך
ש הטוענים יש אינדקו. השקעות,
עו בהיותו אותו שהכירו הלקוחות

 פתח כאשר אליו עברו הבנק בד
מיש הרגיז זה ודבר מישרדו, את
עליו. ״להתלבש״ שהחליט הו

לבוא. איחרה לא התוצאה
 ואשתו זילברברג ירדו כאשר

ל אותם שהביא מהמטוס זהבה
 הם ,1982 ,בספטמבר 16ב־ ארץ,

 הם זילברברג הזוג בני נעצרו.
וב שווייצית, אזרחות בעלי היום
ביום־ בשנה, פעמיים ארצה אים


