
 האיש סברסק׳, ושידעו! •קוה שזה ונאמין הז! מ׳
 משרץ? חשבונותיו שנחשס מאז נחוייר העאהה

דולו! אלו 40ב־ם אוחו להונות הצליחו אבל

ל ל  שנים כמה לפני עד בישראל. רק ולא לפניו, הולך טברסקי שימעון של מו י
 עורך־הדין מרישיון התפרנס שלא ממולח, כאיש־עסקים בעירך ידוע היה

שונים. ועיסקי־מימון נדל״ן של ומקניות וממכירות מהלוואות, אלא שלו,
זילבר־ ישראל ציריך, תושב קרן־הנאמנות מנהל נעצר עת שנית שלוש לפני

 התברר כספים, אצלו שהחזיקו ישראלים עשרות של רשימות בכליו כאשר ברג,
בציריך. זילברברג של הנאמנות בחשבונות דולר מיליון שלושה לסברסקי גם כי

 בעדו עצר בעיתונות המעצר בחדלדופירסום ימים באותם טברסקי שהה למזלו
 פארק נובה במלון התגורר כשנתיים במשך בגולה. הוא מאז ארצה. מלחזור
 מעצר. ללא ארצה לחזרתו סיכוי אין אכן כי ריבת אשתו, ששוכנעה עד בציריך,

 במיגדלי דירתו את מכר היקר, המפסטייד ברובע בלונדון, בית רכש שנה חצי לפני
 בכרמל בנו את רשם דולר, מיליון בחצי יפת, וארנסט דגר לשושנה המלך דויד

 בהשקעות לטפל לציריך, טס הוא שבועיים מדי כאנגלי. חי והחל בלונדון, קולג׳
הנוכחי. ממצבו שבע־דצון ונראה שונות,
 ביותר כיום נאמד הונו כספים. לעשות טברסקי ידע בגלות גם

דולר. מיליון מעשרה
 למוסד־לבוררות תביעה נגדו והגיש חשיפתו, את לזילברברג סלח לא הוא

לקוחות. החושפים מיסמכים לישראל עימו בנשאו חוסר־זהירות העילה: בציריך.
 עשרות כמה יוכלו טברסקי יזכה ואם הסתיימה״ טרם התביעה
כספים. הם אך? לתבוע ושנפגעו, בזמנו שנחשפו ישראלים,

מטוס
פרטי

יודעי־דבר, מפי לראשונה לי סופרה כספים טברסקי הפסיד שבה פרשה ף*
בלונדון. טברסקי עם שיחות בכמה ואושרה 1 ו

 בחדר, למר זה וינקלר. פייר ז׳אן בשם בלגי יהודי הוא הפרשה של השני גיבורה
 סחר הוא באנטוורפן. ממולח ליהלומן להיות אלא כאביו, חיים להיות שלא והשכיל

לבראזיל. זהב מהעברת כסף הרבה ועשה באבני־גלת
 מיליוני חייב נשאר שנים, שש לפני הגדול, משבר־היהלומים החל כאשר
 שני תבע הוא בניו־יורק. נשדד והוא מזל, לו היה השעה באותה לבנקים. דולארים

 וינקלר לשלם. וסירבה מבויים, השוד כי טענה זו אך מחברת־הביטוח, דולר מיליון
חכה. לבית־המישפט, תביעה הגיש

 לגור ועבר מאשתו, התגרש הוא מהיר. בביזבוז והחל הכסף, עם לציריך חזר הוא
 עימה, התחתן שנה לפני בסוויסאייר. כדיילת שעבדה סימון, בשם ידידה עם

מרצון. פשיטת־רגל לעצמו עשה החתונה אחרי ומייד
 דבר לנעלי־ילדים, מפוארת חנות לסימון קנה פשיטת־הרגל לפני
במישטרה. ולהתלונן בהונאה, בו לחשוד הנושים לבנקים שגרם
 מקודם גרו ואחותו אמו לישראל. 1985ב־ וברח בערבות ושוחרר נעצר הוא

דירה. להן קנה והוא בירושלים,
 הוציא אביו, של הקודם לשם שמו את והחליף פרטי מטוס לעצמו קנה טיס, למד

 התחתון העולם עם התחבר שם בלונדון. לגור ועבר החדש, בשם ישראלי דרכת
ובריטיים. בראזילים מזוייפים דרכונים לו שהסדיר הבריטי,
 הציע וטברסקי שוחחו, השניים טברסקי. בשימעון שם ופגש בציריך ביקר הוא

הש הפרשי על המבוססות מטבע של לעיסקות־קניה־ומכירה להיכנס לווינקלר
 לפתע עסקות. עוד עימו עשה וטברסקי הצליחו, העסקות וציריך. ניו־יורק בין עות

 ועם הכסף, ללא טברסקי את השאיר האחרונה, העיסקה כספי עם וינקלר נעלם
שונים. למתווכים התחייבויות

 טברסקי אצל מתחבא שהוא וגילו וינקלר, את חיפשו המתווכים
 את וקיבלו דרשו הם בלוח. היה הבסך עם היעלמותו וסיפור בדירה,
להם. המגיע
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 רגל, לפשוט עומד בלגי, יהלומן שלו, שמכר לטברסקי וינקלר סיפר אחד יום
 לפני במזומן, מערכם 409ב־י! דולר מיליון השווים יהלומים למכור מוכן והוא

יד. עליהם ישים שהבנק
 400 עימו הביא טברסקי לחדר. נכנסו ושם לאמסטרדם, טברסקי עם טס וינקלר

 הם הסחורה. ועימם הביא, שווינקלר היהלומנים, שני היו בחדר במזומן. דולר אלף
 פלוס- הוא השווי שאכן ואמר בדק ווינקלר יהלומים, שהכילו החבילות את פתחו
דולר. מיליון מינוס

 והיא עליה״ חתמו וטברסקי וינלקר החבילה. את מחדש סגרו
במלון. בכספת הופקדה

והלכו. הכסף את לקחו היהלומנים
לציריך. לרכבת ועלו הכספת, מן החבילה את ווינקלר טברסקי לקחו למחרת
 במקום זכוכיות התעלח: ווינקלר החבילה, את פתחו בדרך

יהלומים.
 כפיצוי הציע וזה המוכרים, שני עם בשיתוף־פעולה וינקלר את האשים טברסקי

 גובה־חובות ושכר שיהיה, המישרד, את לקח טברסקי באמסטרדם. לו שיש מישרד
 מהסכום. 3591, תמורת המוכרים, שני את לו שימצא בלונדון, בתי־הקזינו של

בלגיים. יהלומנים מטעם במיכרות״היהלומים שם עובד לזאיר, נסע עצמו וינקלר
 לו מכאיב שהפסיד הסכום כי עליו שניכר למרות עצמו, טברסקי

גאוני. היה התרגיל כי מכחיש אינו היום, עד
היתה הכספת וינקלר. ושל שלו החתימות היו שעליה במעטפה היתה הזכוכית
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זילברברג מרשימת בקטע טברסקי
התעלול נעשה כיצד מבין הוא אין היום עד

נעשה כיצד מבץ הוא אין היום עד רשותו. ללא לפתחה היה ניתן ולא המלון, של

לא גם

ץ  כאלה. בטוחות עסקות מפני נזהר הוא לדבריו, אז, ץ
 להשקיע לו הציע וסופר ועורך־דינו, סופר דויד עם בציריך נפגש שנה לפני 1*

 הצפד על ודאי מידע לו יש שכן לרווחים, מתחייב סופר כאשר בניירות־ערך,
 האמריקאיות. הרשויות עם סופר, כמו מסובך, עתה היה מתפתה, היה אילו למניה.

בלונ בנדל״ן לתווך בטוחות, דרום־אפריקאיות באיגרות־חוב להשקיע מעדיף הוא
האנגלית. בבורסה ושם פה ולהשקיע דון,

לאשתו! בטבעת לא אפילו מלהזכיר, הם יהלומים?
■ לביב יגאל

טבעת

—המגרש עדי —
 17 מעמוד (המשך

 ובצלאל צרפתי מרדכי(.םנםש״> של
 כ״מלכי בעיתונות שתוארו מיזו־זזי,
 מיזוזזי הגיש באשר חמאח־גר. הפשע

 היה הארץ, העיתון נגד סישפט־דיבה
מכוכביו. אחד גנרי

 שיחת-טלפון סביב סובב המעשה
די על בחשאי 1 וקלטו שוו מיסתורית  י
די הוזמן זו בשיחה המישטדת  לבוא ע

 שדרי של לביתה בלילה״ בהול, כאופן
 טוביה איל־הפשע של פילגשו דנון־,

רח שני, איל־פשע של ואחותו אושרי
 ידידיו השניים, אהרוני. (עומרי״) מים
 בביצוע הורשעו מיזרחי, בצלאל של

 לוטים נשארו הפרשה פרטי כפול. רצח
ערפל.

די את הפכו אלה שפרשות למרות  ע
 של ונשנות חוזרות להתקפות מטרה

דיד נחלץ כלי־התיקשורת  שלו, אחר י
 אלוף־במילואים• הוא אף להט, שלמה

די של לעזרתו  כמנהל אותו ומינה ע
און סי  ניהל זה בתפקיד הארץ. מו

די אר עם מתמדת מילחמת־גרילה ע
 באחרונה ו״ העירי ואנשי כיאולוגים

 חד־ החליט כאשר חדשת לסערה גרם
 אידיאולוגי: שם למוסד לתת צדדית

ארץ־ישראל״. .מוסיאון
די כי ספק אין  איש־אירגון הוא ע

 זצא נלאה. בלתי מרץ לו יש וכי מעולת
 למוסד המוסיאון את להפוך מייד ניגש
 שם אירח שעבר בשבוע ומרכזי. גחל

 מיל־ קציני של ההמוני המיפגש את
ששת״הימיע חמת

עדי היתד,  שהתאימה תמנה עוד ל
 ידי־ של מושבע חסיד הוא לתפקיה
סיפ יש בביתו ותולחתית עת־הארץ

 הפרטית הסיפריה לדבריו, שהית חה
ת נושא על בעולם ביותר הנחלה  ע־ ז

 ספרים של יפה סידרה הוצאת יזם גם ח
 חדשה הוצאה בעיקר ארץ־ישראל, על
 תיירים, של עתיקים ספרים של

שונות. בתקופות בארץ שביקרו
ת המעריץ לאדם כנאה  גם הוא מ

כלי־נשק. אסף

 מתחיה
י ו לכהגא ?

 שהוא מעולם הסתיר לא נדי ך
 הש־ ארץ־ישראל של קיצוני חסיד ^

למת
 הגלד הפטרון היה כאלוף־הפיקוד

 הטיף וההתנחלויות המתנחלים כל של
 ולהתנח־ לסיפוח בלי־ליאות פומבית

 שאילתות כך על נשאלו אחת ולא לות
 נתן הוא חילוני, איש שהוא אף בכנסת

 חזר ימיןנסייו־ב בנו לדתיים. ידו את
בתשובת

די חמה האלה הדברים בכל  לא־ ע
פולי הוא ששרון אלא שרון. ריאל

 מעשיו את לכלכל ומנסה טיקאי,
 מילוד לו עושה .בתחבולות בעורמה.

די מה*. ותח עורמה של איש אינו ע
ת לנער. חמה הוא זה בעניין גם בולו
 האחרונה הכרזתו כי הסבורים יש
די וכי מתוכננת דווקא ודתה  נושא ע

 כמנהיג פוליטית קריירה אל עיניו את
תנועת־התחית של חדש

 ע- סוד. אינה זו לתנועה קירבתו גם
 להיות יכול הוא מאוח לה מתאים ח

ה על וגם הדתי החלק על גם מקובל
 ברפאל להתחרות שבת החילוני חלק
 נאמן נאמן. יובל עם ולהסתדר איתן
ש מטיף  כחצי — הפליטים כל לגירו

 טחיםשה מן — במיספר מיליון
די הכבושים. שניים פי עליו עולה ע

וחצי.
 מתה לעליית מצפים שהכל מכיזון

די יכול הבאות בבחירות התחיה של  ע
 בסיעת־ באמצע טוב מקום לו למצוא
ת גם יוכל וצא בכנסת. תתחיה מ ע  ל

 מאיד עם בהצלחה ולהתחרות חיל
ת  ואלוף־ב־ בפלמ״ח לוחם בצבר, מע

 שהיה מוסמרלוכנות של בנו מילואית
די יכול גדוד־העבודת איש  לעשות ע

 העולה כמעת המואסות נפשות
 וע האמריקאי המיבטא בעל
במילחמות־ישו מעולם לחם

די את שמכיר מי אך  ז ע
 בלל.-,, חשמנות עושה הוא
 כייס חושב. שהוא מה ואמר קם

 סו. להגיד מותר אדם •לכל צ׳יץ׳:
חושב:'

 למה מטיף אינו עוד כל — נכון זה
כ״גיזענות־. בחוק שמוגדר

2601 האז העולם




