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 רק״ח. נמצאה ביותר המביך במצב
 על שבועיים במשך שגימגמה אחרי

 לשפיכות־הרמים", קץ ״לשים הצורך1
 הפרו־סובייטית, סוריה את לגנות מבלי

 — האדומים האורות במיפלגה נדלקו
 לה צפוי כי ברור היה משמע. תרתי
 אם חסידיה תמיכת של סאסיווי אובדן

ערפאת. לימין תתייצב לא
 שורה ערכה רק״ח הפיתרון:

 שבהן ועצרות, אסיפות של
 כבמג־ בערפאת תמיכה הובעה

 בהא־ ותמיכה הפלסטינים, היו.
כאמרי במאבקו אל-אסד פט׳

ובישראל. קאים
•מיוחמהחםחז־שחו

היה לא הקומוניסטים *הצם
 של מצבה מאשר יותר *■/מביר

 בדילמה שנתפסה ממשלת־ישראל, •
הפוכה. אך דומה,

 המשיכו שכוחותיה בעוד
 טריפולי, על הימי במצור
 שיתוף־ ותוך הסורים לטובת
 בה דחקו עימם, אילם פעולה

 בסוריה להתגרות האמריקאים
במילחמה. עליה ולאיים

 על סומכים האמריקאים
 מפנקים הם שאותה ממשלת־שמיר,

 ישראלית ממשלה כל מאשר יותר
 ממנה מצפים הם הנדון). קורמת(ראה

 של לתפיסותיה בהתאם לפעול
וושינגטון.

 ניסיון אחרי למדה, ממשלת־ישראל .
 רבים גוונים בין להבחין ונמהר, מר

 שהדיקטטורה יודעת היא בלבנון.
 עצמאי, מישחק משחקת . הסורית
 עם פעולה משתפת שהיא למרות

 שמוסקווה ספק אין ברית־המועצות.
 הסורית ההסתערות את למנוע יכלה

 מוכנה היתה אילו הפלסטינים, על
 אין אך אולטימטום, לדמשק להגיש
 פועלת דמשק כי למשל, הדבר, פירוש

מוסקווה. הוראות פי על
 מן אחד כל משחק עצמה בלבנון

 ומסובכים. שונים מישחקים הכוחות
 עם בשיתוף־פעולה פועלים הדרוזים
 הדוקים יחסים גם מקיימים אך הסורים,

 התייחסו בדרום השיעים ישראל. עם
 כי חוששים שהחלו עד באהדה, לצה׳׳ל

 חולפת, תופעה אינו הישראלי הכיבוש
 הם כך משום לצמיתות. סיפוח אלא

 שליחיו עם גם פעולה לשתף מתחילים
 בעלבק באיזור חומייני רוח־אללה של .

ישראל. נגד מילחמת־גרילה ומתפתחת
כל את רואים האמריקאים אך

אסד
בזהירות

 שחור־סובייטי צבעים: בשני העולם
 את מבינים הם אין ולבן־אמריקאי.

בלבנון. המצב מורכבות
 גרורה היא סוריה בעיניהם,

 להרביץ וצריכים סובייטית,
 המסוגל היחידי והכוח לה.

צה״ל. הוא זאת לעשות
 וגובר הולך האחרונים בשבועות

 לפתוח ישראל על האמריקאי הלחץ ■
 להנחית לפחות או סוריה, נגד בפעולה

 ואת אותה יביישו אשר פעולות עליה
הישרא ההפצצות פומבית. הסובייטים

 הקשורים האירגונים בסיסי נגד ליות
 אובדן זה. ללחץ כהיענות באו בסוריה

 בשטח צנח טייסו אשר ישראלי, מטוס
 היה לצה״ל, מייד ונמסר הלבנוני הצבא
הלחץ. לגורל בהשוואה קטן מחיר

 הגיב החולה אל־אסד חאפט׳
 כגיבור עצמו את הציג הוא בזהירות.

 בשחיטת עסוק בעודו הערבי, העולם
 נזהר אך בטריפולי, הפלסטינים

 לספק העלולה בצורה מלהגיב ,
למילחמה. תירוץ לישראל
 תיאלץ הסימנים, כל לסי

 בקו להמשיך ממשלת־שמיר
 למרות סוריה, כלפי התוקפני

 עצמה שלה תפיסתה לפי שגם
ניגוד־־אינטרסים שום כרגע אין

 או רא־וע, ניתחו היא הנסטז וע, ניתרו! הוא המיז!! וולאוים? לו ■ש
ביותו הבטוח הניתוון הוא דים מעבר בבנק חשבון נווטקציה, לו יש אם
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 שואלים ישראלים אלפי אות *ץ
ת א  זהה: שאלה לילה־לילה עצמם ^/

 המוחבאים בדולארים לעשות ״מה
למיזרן?" מתחת

מצויץ, פיתרון הוא הביתי״ ״הבנק
 העובדים שהפורצים, חשש קיים אך

 אף יחפשו נוספות, שעות אלה בימים
 לא פיתרון הן כספות למיזרן. מתחת הם
 מישרד־ אם בטוח אינו איש אך רע,

 לא שלו, מצעדי־הייאוש באחד האוצר,
 חוקרי בפני פתיחתן על יורה

 אי־אפשר עצמו בבנק מס״ההכנסה.
 בחשבונות אלא זר, מטבע להחזיק
פת״ם.
עושים? מה כן אם

 את מבריחים פשוטה: התשובה
 בזמן נתפסים לא אם לחו״ל. הכסף

 מט״ח חשבון הרי פיסית, הכסף, העברת
 היעיל הפיתרון הוא לים, מעבר בבנק,

במזרן. שנמצא לכסף והבטוח־ביותר
 לפחות נכון! גם זה הגיוני? נשמע זה

בשרם. על זאת למדו ישראלים 70
 ליתר לחו״ל, כספם את העבירו הם
 ישראלי־ באמצעות לשווייץ, דיוק
 הוא כאשר זילברברג. ישראל יורד,
 בנמל־התעופה 1982 בספטמבר נתפס

 בידיו, לקוחותיו ורשימת בן־גוריון,
 בערכאה זכאי יצא לדין, הועמד הוא

דבר! אירע לא ללקוחותיו ואילו אחת,
 לא מהם ואיש נחקרו, לא רובם

 כסף בשווייץ, המופקד כספו את החזיר
קיומו. על יודעים ישראל ששילטונות

שמות
בפיגקס

 תבהיר זילברברג פרשת קציר ךין
 1982 לספטמבר 16ב־ העניין: את 4 1

 זילברברג וזהבה ישראל בני־הזוג יררו
 משווייץ. לארץ אותם שהביא מהמטוס
 שווייצית אזרחות בעלי הם השניים

 בישראל, בשנה פעמיים ומבקרים
 כדי וביום־העצמאות, ביום־הכיפורים

 במילחמת שנהרג בנם, קבר את לפקוד
יום־הכיפורים.

 על־ידי נעצרו מהמטוס ברירתם
הונאה לחקירות היחידה אנשי

 מועל שמידע אחרי במטה־הארצי,
 הועבר זילברברג של עסקיו

למישטרה.
 לדעת ביקשו המישטרה אנשי

 המשקיעים הם מי ובראשונה בראש
 כספם את שמעבירים הישראלים

 סכומים ואילו באמצעותו, לחו״ל
הושקעו.
 השניים, של בחפציהם החיפוש בעת
 מעניינים מיסמכים אצלם התגלו
 חשבונות־בנק, של קוד מיספרי ביותר.
 רישומים ולידם שמות 32 של רשימה
 בפינקס שהופיעו שמות שחפפו שונים,

זהבה. של הטלפונים
 ולהסביר לפרט התבקש זילברברג

 סירב. הוא אצלו. שנמצא החומר את
 השלום בבית־מישפט לדין הועמד הוא

 קיבל ברא״ז יצחק השופט ברמת־גן.
 שאילויהיה זילברברג, של טענותיו את

 עבירה עובר היה סורותיו, את חושף
שווייץ. חוקי פי על כמעט־ביטחונית

 של חוק על העובר שווייצי אזרח
 תעשייתיים) בנקאיים(או סודות גילוי
 סירובו שנה. 20 ער לעונש־מאסר צפוי
 המידע את בארץ למסור זילברברג של

 לכלא, להכניסו היה יכול שנתבקש,
 אי־לכך אחת. שנה של למכסימום

 רשאי היה שזילברברג השופט החליט
 שלא כדי המידע, את למסור לסרב

חי הוא שבה בארץ עצמו, את להפליל

 ממס• חששות
ומע״מ הפגסה

 בשירותיו שנעזר ילברברג, ץ
 זוכה ליבאי, דויד הפרופסור של 1

 הפרקליטות השנה. אפריל, חודש בסוף
 פסק־הדין על תערער שהיא הודיעה

 כבר נקבע עירעור. הגישה היא ואכן
שמיעה. תאריך
 היתה פתוחה, שנשארה השאלה, אך
 הופיעו ששמותיהם האנשים לגבי

 שאותרו זילברברג, של בניירותיו
נחקרו. אפילו ושחלקם
 זילברברג ביקש נעצר כאשר

 זו סוגייה השתיקה. זכות על לשמור
של דינו בפסק אבן־הבוחן היתה

ברא״ז. השופט
 הונאה, לחקירות היחידה מפקד

 שיגש לזילברברג הציע זיגל, בנימין
 להצהיר להם ויציע בארץ לידידיו

 שנמצא רכושם על בתחנת־המישטרה
 שלא הסכימה המישטרה ,בחו״ל.
 הם אם לדין, להעמידם ולא לעצרם
 הוצע שהבריחו. מה את לארץ יחזירו

 30 על יעלה לא שישלמו שהכופר להם
 לא שהמישטרה התחייב זיגל אחוז.

 תצותת ולא זילברברג אחר תעקוב
 יבצע שהוא בזמן שלו, הטלפון לשיחות

ממנו. שביקשו מה את
 שניים־שלושה לגבי הצליח הרעיון

 לשווייץ כספם את שהעבירו אנשים,
 חששו אחרים זילברברג. באמצעות

 ומס״ערך־ מס־ההכנסה ששילטונות
 אלה והם בפינה, להם ממתינים מוסף

 כך המישטרה. לא לדין, אותם שיעמידו
 הספיק בטרם עוד התוכנית נכשלה

מכריו. כל אצל זילברברג־לבקר
הללו? האנשים היו מי

 של רשימה הרכיבה המישטרה
 של השונות מרשימותיו חשודים

 הועברה הרשימה העצור. איש־הכספים
 הם גם שנכנסו מס־ההכנסה לחוקרי

 עלה, החשודים מיספר לתמונה.
 נכללו ולבסוף 58ל־ 32מ־ בהדרגה
שמות. 75 ברשימה

 שהגישה המבריחים, רשימת
 היתה לבית״המישפט, המישטרה

 השמועות רבו מכך כתוצאה חסוייה.
 לשילטון המקורבים אנשים על

 ומס־ההכנסה שהמישטרה ולליכוד,
 רק האיטית החקירה עליהם. מחפים
האלה. השמועות את חיזקה

 שגייס או אהד
חשבון סגדו

 באותם אם־כן, נעשה, ה **
אנשים? ■;4

 הזה העולם כתב לשאלת בתשובה
 של הארצי המטה דובר הודיע

 כבר בפרשה חלקה את שזו, המישטרה,
 ברשימות שהופיעו השמות השלימה.

 האנשים, נחקרו שזוהו אחרי אותרו.
 לא או לדין להעמידם אם וההחלטה
 לצורך לפרקליטות כמקובל, הועברה,
 להביאם או לדין, להעמידם אם החלטה,

כופר. ועדת בפני
 לא הדובר, מסר כך המישטרה,

 שנחקרו, החשודים שמות את תפרסם
נעצרו. לא שהם משום

 הודיע מישרד־המישפטים דובר
 עדיין הנושא הפרקליטות שמבחינת

 אחרי רק תתקבל ההחלטה מוצה. לא
 נגד המדינה עירעור שמיעת סיום

 אז המחוזי. בבית־המישפט זילברברג
 המבריחים נגד לפתוח אם יוחלט

 או לא, או מישפטיים בתהליכים
 בפני אותם יביאו מסויימים שבמיקרים

 מטבע־זר על לפיקוח באגף כופר ועדת
־ישראל. בנק של

 נעצרה זאת, לעומת במם־ההכנסה,
האגף. מראשי הוראה אחרי החקירה

אחרי חודשים עתה, כלומר:
 רשימת ובכיסיו נתפס שזילברברג
 איש לחדל, כסף שהבריחו הישראלים

 כספו, את לארץ החזיר לא עדיין מהם
 של שניים או מיקרה אולי להוציא

 את לסגור ומיהרו שנבהלו ישראלים
בחו״ל. חשבונם

 ידוע שכיום אלה, מבין אחד אף
 בחו״ל כספים מחזיקים שהם בוודאות

 ולא לדין הועמד לא לחוק, בניגוד
 כספו את להחזיר הכופר בוועדת חוייב

כבדים. קנסות תשלום תוך

זילברברג ישראל מעביר־מט״ח
חסויה הרשימה

זילברכרג זהבה שותפה
חשש אין

 בביתו המחזיק בר־דעת, ישראלי כל
 מעצרו, אחר עקב ירקרקים שטרות

 בעניין־ זילברברג, של וזיכויו מישפטו
 בתום לעין שבלטה העובדה רב.

 היא אחריו, רבים חודשים וגם המישפט,
 כספו את לחוק, בניגוד שמכריח, שמי

 שמו אם גם לחשוש, לו אל לחדל,
לשילטונות. ייוודע

■ ציטרין בן־ציון

דמשק. ובין בינה
 כאשר השבוע הודגש המביך מצבה
 בצרפת הכושל הסוציאליסטי המישטר

 בסיסי־השיעים נגד בפעולת־נקם יצא
 ביצעה שישראל אחרי מייד בבעלבק,

 אחרי שנים 27 דומה. פעולה
את ישראל מצאה שוב מיבצע־סיני

 צרפת עם אחת בחזית עצמה
הקולוניאלית.

 מעוני אינה ממשלת-שמיר
 היא בסוריה. במילחמה יינת

 הודעות-הרגעה השבוע פיזרה
 נדחקת היא אך עבר. לכל

למילחמה להביא העלול למצב,

 רוצה אינו בישראל שאיש
בה. מעוניין ואינו

 בדרום־לבנון, ומחמיר ההולר המצב
 השיעים, מצד הפיגועים התגברות
 מילחמת־ של למימדים עתה המגיעים

 את לדחוף היא גם עלולה מלאה, גרילה
חסרת־ צבאית להרפתקה הממשלה

 מן הדעת את להסיח כדי רק ולוא שחר,
בלבנון. הטוטאלי הכישלון

 השמיעו לא שמעולם יתכן
 בישראל רבים כה אנשים

 מילחמה על רבות כה נבואות
 מה לשם ידע לא שאיש קרובה,

דרושה. היא
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