
 בדרכונים שימוע! מזו״פות. ערבויות המצת השחור. בשוק עונמכו־ו זר ו/טבע הקצבות
[נדהים וסיפור בינלאומית מזימה - והפחדות איומים ומסע חטיפה מזו״פים.

 הוא סננג׳יפר ג׳ורג׳ נתבע ך*
) /  בינלאומי, בקנה־מידה נוכל • /
 תמימים אנשים בפח והפיל הונה אשר

 טוען כך התובע!״ וביניהם רבים,
 מכפר־ קד1הנ מיסעדת בעל רם, עמיקם
 נגד שהגיש כספית בתביעה תבור,

 נדר וגיסו ז׳קלין אחותו סננג׳יפר,
אג׳האני.

 שסנד דורש תבור מכפר המיסעדן
 ש״ח, אלף 340 של סכום לו יחזיר ג׳יפר

לדבריו. לו, הילווה שאותם
 סננג׳יפר של שכתב־ההגנה אלא

 בינלאומיים, נכלים של מערכת מגלה
 המיסעדן גם לדבריו, השתתף, שבהם
דומני. דויד הטוב, וחברו

 את ״היכרתי סננג׳יפר: מספר
 היו ומאז שנים, חמש לפני רם עמיקם

 דויד בשם נוסף אדם ועם איתו לי
 האישי וידידו ידוע עבריין שהוא דומני,

 משותפות כספיות פעילויות רם, של
בארץ."

 של הכספיות הפעילויות פירוט
 כי מסתבר במיוחד. מרתק הוא השלושה

 צאן בשם חברה הקימו נוגה ואשתו רם
 לקנות שהתכוונה בע״נז, החימר
 לשם־כך למחלבות. יקר ציוד בשווייץ

 שהיתה שווייצית, חברה עם התקשרה
 וקיבלה סננג׳יפר, של בבעלותו
 400 בסך מטבע־זר הקצבת מהאוצר

 היתה שההזמנה מכיוון דולר. אלף
 חזר לשווייץ, המט״ח הוצא פיקטיבית,

 בשוק ונמכר במזומנים, לארץ משם
 ברחוב דומני, של בחנותו השחור

בתל־אביב. הגדוד־העברי
 נשאה הראשונה שהעיסקה מאחר

להמ החבורה החליטה יפים, רווחים
חב על־ידי בוצע השניה העיסקה שיך.

 פלסטיק תעשיות קרדינאל בשם רה
 משווייץ ציוד הזמינה החברה בע״נו.

 הקצבת וקיבלה .למיפעל־פלסטיק,
 הפעם גם דולר. מיליוני שני בסך מט״ח

הש בשוק ונמכר לישראל, הכסף חזר
חור.

איראן
ותורכיה

 סנג־ לדברי מומנו, העיסהית ל ^
 והוא ודומני, רם על־ידי ג׳יפר, ^

כל כספית. אחריות בכל נשא לא עצמו

רדון חוקר
שרן־־הדין...' את הזעיק .הנא

 היו לא רווחים, נשאו שהעיסקות זמן
השותפים. בין חילוקי־דיעות

 נשאה לא השלישית שהעיסקה אלא
 משיגרת השותפים יצאו הפעם רווחים.

 מאיראן להוציא וניסו הקלות העיסקות
 לפליטים השייכים וכספים רכוש

 למישפחתו גם ביניהם משם, שברחו
סננג׳יפר. של

 של סכום הושקע העיסקה בתיכנון
נזקקו השותפים דולר. אלף 130

 של לשיחודם מזוייפים, למיסמכים
 ויציאות ולכניסות שונים פקידים

 סיבות בגלל וחזרה. לאיראן מתורכיה
 וכל לפועל, התוכנית יצאה לא טכניות,

לטימיון. ירד בה שהושקע הכסף

 שלושה במשך אשתי נגד והפחדות
 הצליחו וידידי שגיסי עד ימים...
 לפנות־ 4 בשעה אשתי, את לשחרר

 מהארץ, מיד יצאה היא לבקשתי, בוקר.
כדי ללונדון, ונסעה בוקר, באותו עוד

 ביר־ שיבעודשמונה לנו חיכו ושם טה,
 כי לי הוסבר מכוניות. בשלוש יונים,
 בנת־ אותי שחיפשו האנשים הם אלה
ב״ג.

בכתב־ידו, חוזה־הלוואה הכין -רם

איימו הבידיונים כבת־עוובה, הוחזקה האשה
לרמות רצה מהם אחד וכל - הכעל חיי על
מדווחת אלון אילנה אחרים. ה את

 אמורה שהיתה הבאה, התוכנית
 מעיסקת הפסדם את לשותפים להחזיר
 ערבויות הפצת על התבססה איראן,

 את בישראל. מזוייפות בנקאיות
 היו והן בתורכיה, הדפיסו הערבויות

 שווייץ. דרך לישראל להגיע אמורות
 רם נסע העבודה על לפקח כדי

 ימים, שלושה למשך לתורכיה
 סננג׳יפר. על־ידי שולמו שם והוצאותיו

 לישראל, הערבויות הגיעו כאשר
 לכתובות נמסרו לא הן נ,988 בפברואר

של הפרטית לכתובתו אלא השותפים,

ממשית בסכנה שהיו חייה, על לשמור

 עם סננג׳יפר נפגש ברירה לית ^
 עיסקת ביטול כי לו והסתבר רם, ^

 לרם תגרום המזוייפות הערבויות
 פיצוי דרש רם גדולות. כספיות בעיות

 20 כי הסביר הוא דולר. אלף 200 בסך
לחוקר ששילם הוצאות הם דולר אלף

 אלף 200 להחזיר מתחייב אני שבו
מא כהלוואה כביכול, שקיבלתי, דולר

רם. של חיו
 ביקשו החוזה על שחתמתי ״אחרי

 ערבויות להם שאמציא ורדון רם
 איש לערב הסכמתי משלא מתאימות.

 עלי איימו ערב, בתור מבני־מישפחתי
 חד־ לי והסבירו ואקדח, בסכין ורדון רם

 פגיעות וכמה כמה על־ידי משמעית,
 אמציא לא אם חי אצא שלא גופניות,
ערבויות.

גיסי עם התקשרתי בבוקר ״למחרת

; סננג׳יסר חני ננג׳יםר
ימים. שלנשה במשך אשתי ננד נהפחדוח אינמים מסע התחיל ,מכאן

 שרציתי מכיוון זאת ״עשיתי סננג׳יפר.
 שליטתי, מתחת ייצאו לא שהערבויות

 עם ושלם בטוח הייתי לא שעדיין משום
 חלקי את לבצע הולך אני אם עצמי,

סננג׳יפר. הסביר בתוכנית,״
 מזוייף בדרכון לישראל חזר הוא

 בארץ המזוייפות. הערבויות בעיקבות
 אך שותפיו, עם להיפגש .אמור היה

 ״החלטתי הפגישה. את לדחות החליט
 רציתי ולא העיסקה, את לבטל סופית

 עשרה או שבוע במשך איתם להיפגש
 העניין, את לעכל להם לתת כדי ימים,

 את לעזוב שאוכל כדי זמן להרוויח וגם
שלי.״ האמיתי בדרכון ולחזור הארץ

 במלון מתחבא סננג׳יפר בעוד
 חני, אשתו, נפגשה בתל־אביב, שרתון

 כבר שבעלה לו ואמרה רם עמיקם עם
 לו ירוע כי לה הודיע רם הארץ. את עזב

 מכיוון בישראל, עדיין נמצא שבעלה
 בן־ בנמל־תעופה אנשים הציב שהוא

 מהארץ. יציאתו את למנוע כדי גוריון,
 מקום את לו שתגלה מהאשה דרש הוא

 בה יחזיק כי ואיים בעלה, של מחבואו
 מקום־ את שתגלה עד רצונה נגד

המיסתור.
איומים מסע התחיל ״מכאן

 את שיחפש כדי רדון, אלי הפרטי,
סננג׳יפר.

 מישרד בעל כיום הוא רדון אלי
 איש־ היה בעבר פרטיות. לחקירות
 אחרי בתיחכומו. וידוע מוכשר מישטרה
 ישראל את עזב מהמישטרה פרישתו

 משם חזר כאשר לארצות־הברית. ונסע
 כאשר והתפרסם מישרד־חקירות, פתח
 בת־שבע עם יחד בתאונת־דרכים נפגע

 (״גומדי״) רחמים של אשתו אהרוני,
 של גירושיה להשגת פעל מאז אהרוני.

במישרדו. אותה העסיק ואף בת־שבע,
 לשון ובעל גדל־גוף אדם הוא רדון

בוטה.
 שום שאין שראיתי ״לאחר סננג׳יפר:

 של האיומים את ושמעתי אחרת, דרך
 את לבצע מסוגל שהוא בטוח הייתי רם,

 הכלכלי המצב לאור שלו, האיומים
 הסכמתי כן על שרוי. היה שבו הקשה
 דולר, אלף 200 ולדומני לרם לשלם

הפרשה. את ולסגור
ול פרטית, היתה בינינו ״השיחה

 בסיכסוך מדובר כי הסברנו נוכחים
 בתום דולר. אלף 200 סך על כספי

 נדר דדון, אלי רם, — ירדנו הפגישה
למי ואני סננג׳יפר) של אג׳האני(גיסו

 בסכנה, כולנו חיי כי והסברתי ואחותי,
 החוזה על כערבים יחתמו לא הם אם

 עורר את הזעיק רדון אלי הפיקטיבי.
 חוזה שיכין כדי שריג, אריאל הדין

וידפיסו.״
 פרי־ מרחוב עורך־דין שריג, (אריאל

 שנה, לפני התפרסם בתל־אביב, שמן
 כספים בהוצאת כחשוד נעצר כאשר

 נחטף שבנו דתי אדם נחשון, משאול
 גם קשור היה לעניין אשתו. על־ידי
 תקופה היה ששריג אהרוני, רחמים

אזרחיים.) לענינים עורר־דינו מסויימת
זמן־ במעצר ישב שריג ״עורך־דיו

וב בסחיטה כחשוד לכן, קודם מה
 שבו בחדר־המלון הופיע הוא איומים.

 כאשר חוזה, על אותי והחתים הוחזקתי,
סננג׳יפר. הצהיר דם.״ כולי

י ר ח ם ^ ת ח  והער־ החוזה על ש
 את ורדון רם שיחררו בויות,1\

הת ואז בחדר, איתם שהיו הביריונים,
 להמשיך סננג׳יפר את לשכנע חילו

״החל המזוייפות. הערבויות בעיסקת

 הולך אני כי הרגשה להם לתת טתי
 זו בדרך ואולי איתם, פעולה לשתף
 רם אולם מהם." להשתחרר אצליח

 כי דרש הוא לשיחרור. תנאים הציב
 לארץ תחזור חני, סננג׳יפר, של אשתו

 יוכלו שלא כדי בעלה, עם כאן ותישאר
מהארץ. לברוח

 חזרה והיא לאשתו, טילפן סננג׳יפר
הלילה. באותו עוד לארץ

 בבוקר למחרת נרגעו. לא בני־הזוג
הצ שבוע ואחרי תל״אביב, את עזבו
 חזרו לא אף הם מהארץ. לברוח ליחו

 חפציהם, את לקחת כדי שרתון למלון
 פינ־ מיסמכיהם, כל את שם והשאירו

 שתי ומיסמכי מפתחות קסי־צ׳קים,
נוספים. אישיים וחפצים מכוניותיהם,

 בכתב- כולו פורט הזה הסיפור
 לתביעתו סננג׳יפר שהגיש ההגנה

 לבית־ להסביר כדי רם, של הכספית
 לחוב, האמיתי הרקע את המישפט
 תמימה. בהלוואה מדובר שלא ולהוכיח

 את לדחות מבית־המישפט ביקש הוא
 מכיוון רם, של הכספית התביעה
 הושג מבוססת, היא שעליו שהחוזה,

 לפעילות ככיסוי ובאיומים, במכות
 השניים, בין שהתנהלה בלתי־חוקית

לת עילה לשמש יכולה אינה ואשר
בבית־המישפט. ביעה

 מישראל, ברח שסננג׳יפר אחרי
 בכל לאתרו וניסה רם אותו חיפש
 לבסוף, אותו, מצא הוא אירופה. בירות
הפרקלי ובעזרת בשווייץ, 1988 במאי
 את היא גם שחיפשה בישראל, טות

 הונאות של עבירות בגלל סננג׳יפר
 נעצר דולארים, במיליוני ומירמות
 באוקטובר לישראל והוסגר סגגג׳יפר

 כתב־אישום נגשו הוגש מאז .1988
 שילר, נאווה התובעת על־ידי חמור
נגדו. ההליכים תום עד נעצר והוא

 סנג־ סיפר במישטרה חקירתו בעת
 גם חקירה ונפתחה סיפורו, את ג׳יפר

 אחותו רם. ועמיקם דומני דויד נגד
 בתצהיר סיפרו, סננג׳יפר של וגיסו

הנו הסבל על לבית־המישפט, שהוגש
 ערבות על חתמו מאז עליהם שעבר רא

 הוטרדו הם עוקל, רכושם לגיסם.
 את לשלם ונדרשו ואישית, טלפונית
 כה היה סיבלם סננג׳יפר. של חובותיו

והס מביתם לברוח שנאלצו עד רב
אחרת. בעיר תתרו

בסמה...״ מלח .ח״

 הללו, הפליליים הגילויים למרות
 הכספית. בתביעתו רם עמיקם ממשיך

 בשמו הגיש עינבר משה עורך־הדין
 מאגרת־מישפט, אותו לפטור בקשה
חוסר־אמצעים. בגלל

 נגד כתבי־אישום הוגשו השבוע,
בפרשה. רם, ועמיקם דומני דויד

 וייחקרו להעיד הצדדים יעלו כאשר
 המדהים הסיפור יתברר נגדית, חקירה

פרטיו. כל על
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