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 של המרכזי הסניןז קרחות
 סוויסרלאנד אוף בנק יוניון /

 שבמקום בטוחים היו שווייץ, בציריך,
שוד. מתבצע

 והשערים הופעלה מערכת־האזעקה
 אולם־הקבלה במרכז בדזמנית. הוגפו
 שהחזיקו אנשים, שני מהומה. נוצרה

 לתפוס ניסו כהות, מיזוודות בידיהם
 חסונים גברים רעהו. מיזוודת את איש

 השניים את הקיפו למרכז־האולם שרצו
בחומת״אדם.

כשהת נרעשים, היו פקידי־הבנק
בשוטרי־חרש. מוצף שהמקום ברר

 מהצעקות מילה הבינו לא הפקידים
 היו הן האולם. בחלל שנשמעו הרמות

העברית. טהרת על
אחד. צעק אותיר ״רימית

 מישראל!" בלשים אנחנו תזוז, ״אל
השני. צעק

 צעק הכסף!" את תיראו לא ״לעולם
הראשון.

שלך!" לא כבר ״הוא השני: תשובת
התרח השווייצי בבנק השערוריה

 השנה. ספטמבר, חודש בתחילת שה
 מירדף פרשת של שיאה היתה היא

 סכום־ אחרי עולם, חובקת מרתקת,
זימבאבווים. בדולארים עתק

 מתפרסם שהוא כפי המלא, הסיפור
 טפח מגלה הזה, בהעולם לראשונה
 הבלתי־ הבנקאות בעולם מהנעשה

 המערכת לצד המתקיים חוקית,
החוקית.

מיזוודותשל ^

 בחודש היתה הדראמה הילת ^
 נפגשו כאשר השנה, *מרס, 1

המרכזיים. מגיבוו־יה שניים בשווייץ
 לבן פליט הולמס, ססיל הוא האחד
 הולמס, זימבאבווה. היום מרודדה,

 עם לדרום־אפריקה שברח איש״עסקים
 רב: הון חפציו בין החזיק מישפחתו,

 זימבאבווים דולר ורבע מיליון כמעט
 שבזימבאב־ מכיוון ).1234000 (בדיוק!

 דולר 1.12 הוא שער־החליפין ווה
 הרי מקומי, דולר לכל אמריקאי
 עתק: הון בידיו החזיק שהולמם
הברית. ארצות־ של דולארים 1382000

להולמם. רק שייך היה לא זה כסף
 את להבריח שרצו אחרים, לבנים גם

 כדי רכושם, כל את לו נתנו כספם,
הירוק. בדולר אותו שימיר

 את להחליף לאירופה נסע הולמם
 שבאירופה לתדהמתו וגילה כספו,
השווה השחור, הדולר של ערכו
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בשווייץ. מרס בחודש מנג׳ל מוטי חתם שעליו החסכם, פתיחניסוי בלי התחייבות
 ומתחייב זימבאבוויס דולר מיליון 1234 הולמס מססיל מקבל הוא

 בעדה. ישראלית דיילת חתמה ההסכם על שבועיים. תשלומים בשישה אמריקאיים דולר אלף 617 לו לשלם
 תשלום תמורת להחזירו מובן ושהיה בר־המרה, היה לא שקיבל שהכסף טוען הוא לחתימתו. התכחש לא ל מנג

לבעליו. הכסף להשבת ביניבשתי מירדף התנהל להסכם, הצדדים הגיעו בו שעבר,המועד לשבוע עד הוצאותיו.

 הוא הירוק, מהדולר יותר בזימבאבווה
אמריקאיים. סנט 40מ־ פחות

 ממקורות לו נודע בזאת, די לא אם
 זימבאבווה ששילטונות מוסמכים,

 שיהפוך כלכלי", ״מהפך לבצע עומדים
 לחסרי־ערך שבידיו השטרות את

לחלוטין.
 לשני, אחד בנקאי ממרכז בעוברו

 את להחליף לנסות מישהו לו הציע
לבנק. מחוץ הכסף

 השני. הגיבור לתמונה נכנס כאן
 לשעבר, ישראלי מנג׳ל, מוטי שמו

 שבפלורידה. בהוליווד כיום המתגורר
 שנה, 15 לפני מישראל יצא )36(מנג׳ל

 בעסקים. חיל עשה הוא מאז ולדבריו,
 ביצע קנאדית, צעירה עם התחתן הוא

התרחב. ומאז בקנדה מוצלחת עיסקה
במוע בעיסקי־בניה, קשור מנג׳ל

 ביך אחרים, ובעסקים לילה דוני
 מדבר. אינו הוא שעליהם יבשתיים,

 רכושו, רוב בבנק. אפילו מחזיק הוא
 על־שם רשום המפואר, ביתו כולל

 רבים מכיר הוא לדבריו, אשתו.
 והוא הישראלית, הפוליטית מהצמרת

לישראל. גדול תורם
 פגישה קבעו ומנג׳ל הולמס

 יצאה לא שהפגישה מכיוון בלונדון.
 נפגשו הם שנקבע, במועד לפועל
שווייץ. בציריך, שנית

 הסכם נחתם קצרה, היכרות אחרי
 במרס, 25ב־ השניים. בין ביותר מוזר

הע אינטרקונטיננטל, במלון בחדר
 מיזוודות חמש למנג׳ל הולמס ביר

 שהשטר מכיוון כסף. שטרות גדושות
 20 בן הוא בזימבאבווה ביותר הגדול
 שטרות גם איתו הביא והולמס דולר,

נאלץ הוא אחד, זימבאבווי דולר בני

 הכסף את שהביא עד קשה לעמול
העיסקה. בוצעה שבו לחדר

 החתים מודפס, נייר דף שלף הולמס
 דיילת ידידתו, ואת מגג׳ל את עליו

 כעדה. בחדר, שהיתה ישראלות,
 סכום וקיבל קנה שמנג׳ל נאמר, בהסכם

 ושהוא זימבאבווים, דולר 1234000 של
 סנט 50 כזה דולר כל עבור ישלם

 אלף 617 סך־הכל, — אמריקאיים
אמריקאיים. דולר

 לא מוזרה היתה התשלום צורת
 הסכום את לשלם התחייב מנג׳ל פחות.

 לחשבון שבועיים תשלומים בשישה
 שם־צופן לפי בז׳נבה, דיסקונט בבנק
הטייס". ידידך ״עבור

 כספית ערבות שום קיבל לא הולמם
במשו שצבר הרכוש עכור בנקאית או
 שלא אדם בידי הפקיד ושאותו חייו, כל

קודם־לכן. יומיים אלא אותו הכיר
 לקרות מאיד שעלול מה קרה ואז

כאלה: בעסקים
להולמם, בתמורה שהובטח הכסף

כלל. שולם לא
 לו שהתברר אחר־כך, טען מנג׳ל,

 רצה הוא בר־המרה. אינו שהכסף
 על פיצוי ביקש אך להולמם, להחזירו
 המאמץ ועל לשווייץ, טיסותיו

 מוכן היה לא הולמס אך שהשקיע,
 כל שיעשה וביקש כך, על לשמוע
 הדולארים את לפרוט כדי מאמץ

הזימבאבווים.
 החודשים ״בארבעת הולמס: סיפר

 טיסות 45כ־ טסתי האחרונים
 אירופה לארצות־הברית, בינלאומיות

 התשלום את להבטיח במאמץ וישראל,
 להיפגש אותי הזמין מנג׳ל לי. המגיע

בכל־אחת אבל שונות, בערים עימו

 תירוץ מנג׳ל מצא האלה מהפגישות
 לו ונחוצה משלם, אינו מדוע להסביר
נוספת. פגישה

 מנג׳ל הופיע לא מהפגישות ״לחלק
 הכספים את להחזיר הציע בסוף כלל.

 הצעה גם אולם הסכמתי. הזימבאבווים.
 הוחזרו לא והכספים כיבד, לא הוא זו

 ברשותו אינם שהכספים טען מנג׳ל לי.
 הכספים את מסר כי ובהחזקתו,
 את לקבל בקשיים נתקל וכי להחלפה,
 משותפיו בחזרה הזימבאבווים הכספים

אלו."
 על לו סיפר שמנג׳ל נזכר, הולמס

 בעת שנכחה ושהעדה הישראלי עברו
 בא, הוא ישראלית. היא הכסף העברת

 פנה הוא לישראל. בחייו, לראשונה
 וביקש בתל־אביב, עורכי־דין למישרד

 של סכום על מנג׳ל נגד תביעה שיכינו
דולר. אלף 617

 לדעת ביקש בכן־, הסתפק לא הוא
 היורד, הישראלי על נוספים פרטים
 ואם הכסף את מחביא הוא היכן מיהו,
ממנו. חלק להמיר הצליח הוא

 מלכודת ^
בבנק

 בסוד־העניין הוכנס זד! שלב ך*
 הפרשה, של השלישי הגיבור

 פרלמן, בני הפרטי החוקר הלא־הוא
 ביחידה החוקרים מטובי לשעבר

 פרלמן, הארצי. במטה לחקירות־הונאה
 בעבודותיו מוניטין לו יצא שכבר
 על לעבוד התחיל הפרטי, בתחום
התיק.

מלכודת לטמון החליט פרלמן

 דרך ומצא בישראל, מנג׳ל של לידידיו
 בעבודת־שטח איתם. להיפגש מקורית
 מתכוונים שהם לו, התברר שעשה

 בא הוא בגוש־דן. דירה להשכיר
 תנאי־ על השיחה ובמהלך למקום,

 לצאת חייב שהוא סיפר השכירות
 עסקים. של קצרה לגיחה לחו״ל,

 למארחיו פרלמן ״גילה' כבדרך־אגב
 .והלהיט בינלאומי, חלפן־מטבע שהוא
 זימבאכווים,' דולארים זה בשוק היום

הדגיש.
 של אוזנו את גילו הדירה בעלי
 שמחזיק מישהו מכירים שהם פרלמן,
 לעיסקה,' מוכן ״אני זה. מסוג במטבע

 יותר של בסכום רק ״אך פרלמן, אמר
 ־ ישלם שהוא ציין, הוא דולר.״ ממיליון

 דולר כל על סנט 50 ביותר, גבוה סכום
האפריקאי. המטבע תמורת זימבאבווי,

 בין שנערך קצר, טלפוני בירור
 בארצות־הברית, מנג׳ל ובית ישראל
 דולר אלף 740ב־ מחזיק שהוא העלה

להמיר. מוכן ■הוא שאותם זימבאבווים,
 המעורבים הגיעו ספטמבר בתחילת

 מארצות־ בא מנג׳ל לציריך: בפרשה
 הולמס יפהפיה, בצעירה מלווה הברית,

 מישראל מיוהאנסבורג. בטיסה בא
 מישרדו, מעובדי וחמישה פרלמן יצאו

 ידידיו וזוג הולמס של בארץ פרקליטו
פרלמן. ובין בינו שקישרו מנג׳ל, של

 על ידעו לא וידידיו מנג׳ל
להם. שהוכנה המלכודת
 מנג׳ל בין קצר משא־ומתן אחרי
 בעל־ כברוקר שהתחזה ופרלמן,
 לא תבוצע שהעיסקה הוחלט מוניטין,

 שרצה כפי אמבסדור, מלון בחדר
 של הקבלה באולם אלא פרלמן,

 אוף בנק יוניון - יו־בי־אס
סוויסרלאנד.

 את לאולם יביא שמנג׳ל הוסכם
 לפני ויציג אותן יפתח המיזוודות,

 הדולארים אלף 740 את פרלמן
 שבאר התחייב, פרלמן הזימבאבווים.

 ה־ מיזוודת את יפתח הוא תודעת
 אלף 370 יהיו שבה שלו, גייימס־בונד

 יתחלפו הם ואז אמריקאיים, דולר
במיזוודות.

 עליה דיווח העיסקה ביצוע ערב
 את וביקש שווייץ למישטרת פרלמן

עזרתה.
 בשעה בספטמבר, 6ה־ שלישי, ביום

 ופרלמן מנג׳ל נפגשו בצהריים, 12
 עובד־הבנק הבנק. של באולם־הקבלה

 שהיו המיזוודות את למנג׳ל הביא
 את פתח מגג׳ל במקום. מופקדות

 שלו, תיקו את פרלמן פתח ואז תיקיו,
 שהסתתרו לשוטרי־החרש ואותת

באולם.


