
המשטרה מהסוס ער ערתה היהלומים פורצי מכונית

בלשים כין פניו) עמנואלי(מסתיר חשוד
באבטיח תכשיטים

 ,50 שוורץ, אהרון את העירו טלפון צילצולי שלושה
ה מלטשת של העבודה מנהל היה הקו על משנתו.

 הודיע נפרצה,״ .הכספת יזרעאל. עמק ברחוב שלו, יהלומים
ל מיהר השפופרת, את טרק שוורץ נרגש. בקול המנהל
 השודדים. שביצעו המושלמת המלאכה למראה נדהם מקום׳

 כזאת,״ קופה לפרוץ שאפשר הדעת על העליתי לא ״מעולם
הזה. העולם לכתב השבוע הסביר

★ ★ ★
התעלומה לפיענוח המפתח

 את לחוקרים מסר המשטרה, את הזעיק המלטשה על ך*
 יכול הוא כי הסביר הגנובה, הסחורה של ערכה אומדן *4

ה העיבוד צורת על־פי הגנובים מהיהלומים חלק לזהות
מן ניכר חלק כי הדגיש הוא שלו. המלאכה לבית אופיינית

 המפורסם, העוזיס שוד אחרי כי גרועה. כמהתלה התחתון
ספו ימים האדמה. אותו בלעה כאילו שווילי צפניה נעלם
התח העולם אנשי בין נפוצו המיסתורי העלמו לאחר רים
לגרמניה. ,להימלט הצליח לפיהן שמועות תון

 האמינה לא מעולם כי לטעון השבוע ניסתה המשטרה
 היה וכי במתכוון, שווילי על־ידי שהופצו אלה, לשמועות

נמצא המבוקש שהפורץ הראשון הרגע מן עוד לה ברור

 פורץ השבוע הסביר אחרת. גירסה יש התחתון בעולם
 ש־ בטוחים היו המשטרה ״אנשי הזה: העולם לכתב ידוע

להת שינסה מתווך למצוא רצו הם בגרמניה. נמצא שווילי
 מקום את לגלות עליו שישפיע מושבו, במקום איתו קשר

העיזים.״ של המחבוא
 כי פעם לא רמזו ולבילוש לעיקוב המרכזי המדור קציני

 עימו, להתפשר מוכנים יהיו ארצה, לשוב שווילי יחליט
 משאר להתעלם גנוב, רכוש בהחזקת רק אותו להאשים

האשמה. פרטי
 תל־ בפרבר שכור בחדר שווילי צפניה הסתתר שעה אותה
 למאמצי לעג מצומצם, חוג עם מתמיד מגע קיים אביבי,

בגרמניה. לאתרו המשטרה
★ ★ ★

שווילי צסגיה אגדת
 העולם אנשי בין הילכו בחדרו, הסתגר ששווילי עה

הנועז. הפורץ אודות אין־ספור אגדות התחתון 16/
ממ ששווילי אמרה לאוזן מפה שעברה עקשנית שמועה

 של לחוטמה מתחת נועזים שוד מעשי לבצע הזמן כל שיך
המשטרה.

 מידידו: אחד השבוע סיפר הנועזים ממעלליו אחד על
מש מארב על־ידי אחד לילה שווילי נעצר המנדט, בתקופת

הס אותו שעצר הבריטי הקצין ג׳ורג׳. המלך ברחוב טרתי
ש מחנות תכשיטים גנבת לו מייחם הוא כי באדיבות ביר

 נבהל, לא אבטיח, בידו שהחזיק שווילי, לילה. אותו נפרצה
 אבו־ של המסעדה את עזב דקות כמה לפני רק כי טען

 האבטיח, את לקצין הראה הוא התימנים. בכרם ג׳ורג׳
המסעדה. מבעל אותו קנה עתה זה כי

 בעיניו, קרץ מסעדה, לאותה השוטרים את הוליך שודילי
 מיד הבין הלה המקום. לבעל בפתח, עומד בעודו

המדובר.

 בעולם המתהלכות האגדות מן חלק רק מהווה הוא אולם
הנועז. הפורץ של אישיותו סביב התחתון
 בחקירה נשבר לא מעולם כי מעידים שווילי של חבריו

 חוקריו, עם פעולה לשתף המקרים בכל סרב משטרתית,
 את להרשיע העשויה עדות למסור או באשמה להודות
 השבוע הסביר עליו,״ לסמוך שאפשר גבר ״הוא חבריו.

 מילה, אף מפיו להוציא יצליחו לא ״החוקרים ממכריו. אחד
אותו.״ יהרגו אם אפילו

 שפקד הפריצות מספרים~עוד~כי~בעיצומו~של~גל חבריו
המת ידיד אצל שווילי צפניה ביקר היהלומים, מלטשות את

 מיהר זו, גירסה לפי הבולשת. מפקד של לביתו סמוך גורר
 האמין לא איש אולם כך, על לדווח המשטרה ממודיעי אחד

בארץ. נמצא שווילי צפניה כי
★ ★ ★

השלי הקצה

 המשטרה, גירסת לפי שביצעו, וחבריו שווילי פגיה **
 פעלו לא היהלומים, במלטשות הנועזים השוד מעשי את £

 פאסיביים שותפים בכמה נעזרו כי טוענת המשטרה לבדם.
הפורצים. עם פעולה שיתפו ביודעין, שלא או ביודעין אשר,

 המשטרה לדברי אשר ,45 קמרמן, ג׳רמן הוא מאלה אחד
 בני■ ברחוב שלו החנות מפתחות את אשפה בערמת הניח
 החנות, אל בלילה להיכנס לפורצים לאפשר מנת על ברק,

המשוכללים. הפריצה מכשירי את בה להחביא
 שיתוף להם מייחסת שהמשטרה החשודים כל בין אולם
 עמנואלי, שמואל רב־סמל היה הפורצים כנופיית עם פעולה

 היה לא הוותיק לאיש־המשסרה ביותר. האומלל האדם ,42
במשך הועסק הוא התחתון. העולם עם תפקידו בתוקף מגע

אר הסגיר מי
 מקל שהיה דבר ליטוש, של שונים בשלבים היו היהלומים

הזיהוי. מלאכת על
 המרכזי המדור אנשי את לעניין עשויים היו אלה פרטים

 בשוק היהלומים את למכור מנת על כי ולבילוש. לעיקוב
להחזיק שיסכים מתווך למצוא השודדים על היה השחור

המעורר מלטשה לבעל ולהעבירה גנובה, סחורה ברשותו
אימון.

 יזרעאל: עמק ברחוב המלטשה של בעליה השבוע הסביר
 יהלומים לקבל שיסכים הגון מלטשה בעל או מתווך שוס ״אין

 כאלה, יהלומים אלי מביאים היו אילו למחצה. מעובדים
למשטרה.״ מיד כך על מודיע הייתי

 לפיענוח המפתח את לחוקרים למעשה נתן המלטשה ,בעל
 קפדנית סריקה לערוך צריכה היתד, המשטרה .התעלומה,.
לגלות לנסות בארץ, היהלומים מלטשות בכל ומדוקדקת

המשטרה חוקרי אולם הגנובה. הסחורה את מהן באחת
הקלה. בדרך ללכת החליטו

...... ★ ★ ★
פריצות שרשרת

במל היהלומים כספת פריצת על שנודע לאחר ומיים *
 ייחסה צערים׳ ארבעה המשטרה עצרה שוורץ, של סשה

 יומיים כעבור ).1434 הזה (העולם הנועז השוד את להם
 היהלומים במלטשת הכספת — דומה בשיטה — נפרצה
בני־ברק ברחוב

 נשארו העצורים, את לשחרר נאלצו המשטרה חוקרי
 להם יש כי הבינו הם הפריצות. גל נוכח עצות אובדי

 ממדרגה מקצוע בעלי הם שאנשיה נועזת, כנופיה עם עסק
 ביותר קלוש מושג אפילו להם היה לא אולם ראשונה.

בחקירה. להתחיל כיוון באיזה
היהלו שודדי כנופיית כי להכריז להם הפריע לא הדבר

 עינו תחת הזמן כל במשך עמדה השבוע, שנלכדה מים,
 השודדים וכי ולבילוש, לעיקוב המרכזי המדור של הפקוחה

ביותר. כמתאים למשטרה שנראה ברגע בדיוק נעצרו
 השבוע, שנתגלתה הכנופיה ראש כי גם טענה המשטרה
 לאחד שפרץ לאחר האופק מן שנעלם שווילי, רפאל־צפניה

 רק נעצר הוא מתמיד. למעקב נתון היה צה״ל, מבסיסי
המשטרה. אנשי טענו חיוני, ניראה כשהדבר
העולם בחוגי שנשמעה למדי, מפוקפקת גירסה זו היתד,

 במסעדה, האבטיח את קנה שווילי כי העיד המסעדה בעל
 את שיחרר השתכנע, הבריטי הקצין לכן. קודם דקות כמה

סליחתו. את וביקש החשוד
 אומרת עקשנית שמועה אולם במקום, בו שוחרר שווילי

הגנו התכשיטים וכי חלול היה בידו שהחזיק האבטיח כי
אמיתי, סיפור זה שאין לוודאי קרוב בתוכו. נמצאו בים

המשפט בבית קמרמן(מרכז) חשוד
אשפה בעריסת מפתחות

עמנדאלי(שמאל) החשוד שד אשתו
המשטרה משיכון סילוק

 לתפקיד האחרונים בחודשים עבר לעברית, כמורה הזמן רוב
הארצי. במטה אדמיניסטרטיבי

 עורך־ עמנואלי, של המנוסה פרקליטו יצליח אם אפילו
 הרב־ של משפחתו עלולה מרשו, את לזכות קנת נתן הדין
 לפנות עומדת המשטרה כי גג. קורת ללא להישאר סמל

ה בשיכון מדירתה השוטר משפחת את הקרובים בימים
ביפו. משטרה
 על רבות שמועות השבוע נפוצו התחתון העולם בחוגי

שמו כי טענה אחת ששמועה בעוד שנעצר. המשטרה איש
 כי אחרים טענו משטרתית, לקנונייה קורבן נפל ,אל

הפורצים. בכנופיית קשר אומנם היה הרב־סמל
• פ״ח

להשתחרר סרב שווילי
/—*1— *

 הערפל את מעם פיזר וחבריו שווילי של שמעצים *תכן־
 אולם היהלומים, שודדי תעלומת את כה עד שעטה הסמיך

 מבין מי עצמם את עדיין שואלים התחתון העולם אנשי
ש אותם את והסגיר החוקרים עם פעולה שיתף העצורים

 הסבירו מועדים פושעים כמה הכנופיה. עם פעולה שיתפו
,40 דושי, משה זה שהיה להישבע מוכנים הם כי

 כך משום החליט השלל, בחלוקת קופח דבריהם שלפי
חוקריו. עם פעולה לשתף

 שהמשטרה העובדה לאור יתר ביסוס מקבלת זו גירסה
 אותם עצרה אחת, בבת החשודים כל על ידה שמה לא

הפעולה. משתף של הנחיותיו לפי גלי* בכמה
הס בערבות, להשתחרר בתוקף השבוע סרב עצמו שווילי

 מרמז זה תמוה פרט במעצר. להישאר מעדיף הוא כי ביר
 בחוץ, עדיין שנותר מסוכן, יריב של קיומו על אולי

מפניו. חושש וששווילי
 שווילי נעצר איך היה השבוע ביותר השמור הסוד
 כאשר נעצר שחיילי צפניה במיקרה: לגמרי זה היה עצמו.

המישטרה. של שיגרתי מחסום על עלה
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