
 המיש־ את לנו מכין לנדאו .,אלי : קצין
בפתק. כתוב היד, טרה,״

ה את תבלבל ;,אל בפתק. עיין הקצין
 הבלשים אדליסט. לעבר הפליט ראש,״

 של גופם על ויסודי מהיר חיפוש ערכו
 כמה השמיע מיצפון מיכה החשודים. שני

 לנדאו. לעבר ועסיסיים חריפים ביטויים
 בביתו נמצא שהוא אותו הזהיר הקצין

 כאשר באזיקים. ידיו את כבל לנדאו, של
לנ התנגד אדליסט, את גם לכבול ניגש
 אמד אורח,״ הוא רן בבית ״אצלי דאו:

ב אותו לכבול לא מבקש ״אני לקצין.
ביתי.״

 הלילה. לתוך החוצה, יצאה החבורה
 בשטח חבויות שהיו המשטרה מכוניות

 נותרה המפוארת והווילה לדלת, קרבו־
מאדם. ריקה

 את שסיים לאחר שעות, מיספר כעבור
 לנדאו. — יחיד אדם אליה חזר עדותו,

במעצר. נשארו ומיצפון אדלייסט
 לשלם ״מוכן
ם״ כל סכו

 הש־ על המישטרה גירסת כאן, ד ן♦
סחיטה״. ״מיבצע תלשלות ^

כשלו הפרשה התחילה זו, גירסה לפי
 אדליסט רן כאשר כן, לפני חודשים שה
 יכול מיצפון ״מיכה לנדאו: לחברו, פנה

הגר למחסני הפריצה פרשת את לפענח
אדליסט. סיפר עין,״

סכום, כל לשלם מוכן ״אני :לנדאו
למישטרה.״ איתו וללכת

 ידע זו, ראשונה שיחה התקיימה כאשר
 לפיה המישטרה, האשמת כי לנדאו כבר

 בטנדר ההדברה חומרי גניבת את ביצע
 — הגניבה לליל שאל אותו — מעריב של

המע בדיקת וסיוע. בסיס כל חסרת היא
 כל בטנדר גילתה לא המישטרתית בדה

ההדברה. חומרי של עקבות
 שהושמעה, טענה על גם ידע לנדאו

מיו מאמצים עושה המישטרה אין לפיה
 למרות מישפטו, תאריך את לזרז חדים

 חמישה בבר* הוגש נגדו שבתב־ד,אישום
 של להצעתו תגובתו כן. לפני חודשים
 ה־ מפשע, חף אדם כשל היתד, אדליסט
 הפריצה, אודות הוכחות לגלות מעוניין

המישטרה. לידיעת להביאן הואשם, שבה
 יאבדו ״העדים

הזיכרון" את
 הס- את לנדאו שהביע לאחד יד **

בפרשת מידע כל עבור לשלם כמתו

 בבית״משפט בזמנו שצולמה בתמונה לנדאו, אלימאשים הנאשם
 המישטרה על״ידי הובא לשם בתל־אביב, השלום

מחסני לפריצה בשותפות כחשוד מעצרו, להארכת  של זח משפטו ״הגרעין״. חברת ל
ם אולם התחיל, לא עדיין לנדאו  טען כאשר למאשים, מנאשם לנדאו הפך בינתיי

ט ניסו כי חו נגדו. סודי מידע שמירת תמורת ל״י אלף שלושים ממנו לס

 מיכה עם אדליסט אותו קישר הפריצה,
מיצפון.
 הגירסה לפי מיצפון, עם בשיחה אולם

 שונה: תפנית העניין קיבל המישטרתית,
העניין, את לגמור אפשר תשלם, ״אם

אזר תביעה כל נגדך תגיש לא והגרעין
 יאבדו הפלילי במישפט העדים גם חית.

ב ללנדאו, מציפון הציע הזיכרון,״ את
ה לכל המפתח ״בידי זו. לגירסה התאם
הוסיף. כולה,״ פרשה

 שכן לו. להאמין יסוד היה ללנדאו
 ל- לנדאו הוכנס שבגללו מיצפון זה היה

בשע גילה אשר מיצפון זה היה פלשד׳•
 חומרי־ד,הדברה כי פרטית, בחקירה תו,

חברת ממחסני הנועזת בפריצה שנגנבו

 של המפוארת הווילההמאוב הונן כאן
ויג־ ברחוב לנדאו אלי

 שני נפלו שלתוכו המארב, הוכן כאן בחרצליה״פיתוח. גייט
טה, החשודים מסביב, הבית את הקיפו ששוטרים לאחר בסחי

ה הסתתרו מ  תפסו נסתר האזנה ציוד ובעזרת העליונה, בקו
 קיבלו החשד שלפי אדליסט, ורן מיצפון מיכה החשודים, את

חסל הבטחה תמורת ל״י, אלף 20מ״ למעלה חווילה מבעל  ל
ת את ״הגרעין״. למחסני הפריצה בפרשת הקשורות נגדו, ההוכחו

 של בחנותם בחלקם, נמצאים, הגרעין,
 בתל־ המושבות בכיכר בן־שחר, האחים
 מיצפון, של זה גילויו סמך על אביב.
 אלה בן־שחר. האחים את המישטרה עצרה
מ הגנובה הסחורה את קנו כי טענו,

— לשלהם הסמוכה הווילה בעל שכנם,
 עצרה זו, עדותם סמך על לנדאו. אלי

אותו. גם האשימה לנדאו, את המישטרה
 להאמין יסוד ללנדאו היה כך, משום

ב נוספות הוכחות למיצפון יש אכן כי
 לבין בינו שהמגע אלא הגניבה. פרשת

מיצפון כנראה.: הסיבה, נותק. ■מיצפון
הוכחותיו. את להמציא היה יכול לא

 מכן, לאחר כחודשיים התחדש המגע
 חזר אדליסט כאשר מרץ, חודש במחצית
:ללנדאו והתקשר

 בשבילך,״ חשובים יש-דברים ■-״למיכה
ללנדאו. אדלייסט בישר

 שעברה,״ בפעם מעניינים-כמו הם ׳״אם
מעוניין.״ לא ״אני לנדאו, השיב

 רציני.״ זה הפעם, ״לא. :אדליסט
פגישה רוצה אני כך, ״אם :לנדאו

י תהיה.״ תהא שגם עיניים. בשש
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ב נערכה עיניים כשש פגישה ך*

 ניגשו השלושה לנדאו, של ווילה | ו
מיותרות: הקדמות ללא לעניין
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