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 מדטשה בעד לוי, יוסף
בת״א, פתח־תקווה בדרך

בוחניק. מניסים גנובים יהלומים שקנה

 חוקר־בכיר צרפתי, שלמה רב־סמל הצהיר
 תל־אביב, מישטרת של המרכזי במדור

 ל- קצר זמן אך בבית־המישפט. בעדותו
 יחד ונכלא עצמו, צרפתי נעצר אחר־מכן

קו אסר אותם היהלומים, וקוני גנבי עם
 של שוחד בלקיחת נתפס הוא לכן. דם

 בעל־מלטשה, החשודים, מאחד דולר 5000
 אותו של בעניינו להקל לסייע על־מנת

חשוד.
צרפ התייחס אליו המכובד היהלומן אד

 למרות לבית־המישפט, כלל הגיע לא תי
 כצרפ־ (דאז) מכובדת משטרתית *שאישיות

 גנובה. סחורה קנה אכן הוא כי הצהירה תי
 הצליחה כה שעד העובדה על-אף וזאת,

 בערך גנובים יהלומים לגלות המישטרה
 מתוך בלבד, לירות אלפי מאות כמה של

 דולר, מיליון 12 שערכה יהלומים של כמות
האחרונות. בשנתיים שנעלמה

ה באמצעות המישטרה, הגישה כה עד
 נגד כיתבי־אישום, שלושה רק פרקליטות,

 עבדו בוחניק, וניסים מלכה משה דגי־רקק.
 הואשמו החבילות, בדואר כקציני־ביטחון

 ובגניבת בדקו, אותם דואר שקי בפתיחת
 קרוב־מישפ- הוא השלישי מתוכם. יהלומים

 נח־שד אשר מיארניק, מנפרד מלכה, של חה
לחו״ל. הגנובים היהלומים בהברחת

המישטרה

 של דרכם
מים הלו הי

שוחד. דולר 5000 צרפתי שלמה מישטרה
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 יוני בין :פשוט הוא המעשה יסור 1*■
 הדדשודים עבדו 1973 לאוגוסט 1972

כקציני־ביטחון בוחניק וניסים מלכה משה

 מישלוחי- נעלמו ואחריה, זו בתקופה אביב.
 ד וממנה, לארץ, שנשלחו רבים יהלומים
 בניסיונותיה חסרת־אונים, היתד. המ-שטרה

נעלמו. כיצד לגלות
 השנה יוני חודש של הראשונים בימים

 מלטשת־היהלו־ כי דיווח, המישטרה קיבלה
 מעבדת גורג׳י ויעקב שלמה האחים של מים

 ונמצא פשיטה, נערכה גנובים. יהלומים
 אפריל בחודש שנעלם ממישלוח חלק אצלם
דולר. אלף 400 של בשווי ,1974

כא מלכה, על־ידי גלקח הזה המישלוח
הת אחרי גם בדואר. עוד עבד לא שר

ו במקום, ל״ביקורים״ לבוא נהג פטרותו
 על ידיו שם היה אלה בביקוריו כי נראה

יהלומים. של חבילות
 את קנו כי מייד הודיעו גורג׳י האחים
 ה־ את הוביל וזה מבוחניק, היהלומים
 ה־ על־ידי נעצר מלכה למלכה. מישטרה
 תושב גיסו, בדירת כשנמצא מישטרה
ב לחזור שעמד מיארניק, מנפרד גרמניה

לארצו. יום אותו
 אבל יהלומים, אצלו נמצאו לא בחיפוש

 מואר־ דולר. אלף 33 אצלו מצאו תחתיהם
חייב אינו וכי תושב־חוץ. שהוא טען ניק

בבי מאשר איש־המישטרה
עובדות מעלימה

מוכי הפרשה של מיוחדת הירח
 -שמותיהם את יודעת המישטרה כי חה, 1 !

 בישראל, היהלומים בורסת מראשי כמה של
 את מימנו ואף גנובה סחורה קנו אשר

 החקירה הסחורה! את שעיבדו המלטשות
 קצין- כי עדויות המישטרה בידי כי העלתה

 קיבל כנראה צרפתי, על הממונה מישטרה
זו. בפרשה שוחד הוא גם

 הוגשו כי העובדה בעצם מזו, יתירה
 עם הקשורים אלה נגד רק כיתבי-אישום

 ש־ כד על להורות כדי יש מיארניק,
 תשומת־הלב את להפנות רוצה המישטרה

 הוברחו הגנובים היהלומים כאילו לחו״ל,
 -של עדויותיהם שבידיה למרות וזאת לשם,

ישר מלטשזת־יהלומים בעלי עשרה לפחות
 ומכרום גנובים יהלומים עיבדו כי אליים,

!ישראליים לסוחרי־בורסה
 נגד כתב־אישום אף הוגש לא כה עד
 שהודו למרות מאלה, מלטשה בעל שום

האפש הסיבה הגנובות. הסחורות בעיבוד
תצט כי כניראה, חוששת, המישטרה : רית
המכוב סוחרי־היהלומים את גם לעצור רך

 גם ואולי הגנובה, הסחורה את שקנו דים
 שוחד שקיבלו מכובדים קציני־מישטרה

מטעה. לכיוון החקירה את להפנות כדי
 לכתב אמנה יצחק מתווך־היהלומים אמר
 קציני־מישטרה בזה ״מעורבים :הזה העולם
 מצאו בסך־הכל הבורסה. ראשי וגם גבוהים

 אבל דולר, אלף 600ב־ גנובים יהלומים
סוח רק דולר! מיליון 12 חסרים למעשה

 גדולות כמויות לממן יכולים גדולים רים
 מושתק הכל למכור. ללטש, לעבד, כאלו,

מלמעלה״.
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ם) הגנובי ע ( די הגי אד לי
 לישראל. בהיכנסו זר מטבע על להצהיר

 את הכיר כי טען, עוד ממנה. בצאתו או
קודם־לכן. חודשים שלושה רק מלכה

 צרפתי, שלמה של בניצוחו המישטרה,
יסוד חקירות רב. במרץ בחקירה המשיכה

 הלשנות בצירוף ובוחניק, מלכה של יות
 המישט־ את העלו בכלא, חבריהם־לתא, של
 בעיבוד שעסקו נוספות מלטשות על רה

 ניסים הודה למשל, כך, גנובים. יהלומים
 הוא גם כי בירושלים, בעל־מלטשה מזרחי,

גנובים. יהלומים ועיבד קנה
 כאן אבל — לוטשים כמה עוד נחקרו

 ל־ עצורים להביא המישטרה לפתע חדלה
נע כאשר החלה זו הפסקה בית־המישפט.

כ הודה זה לוי. יוסף בעל־המלטשה צר
ומכרם אותם ליטש חניק,1סב יהלומים קנה

הגי המישטרה אמנה. יצחק למתווך־היהלומים
 שקנה יהלומים מכר כי סיפר וזה אמנה, אל עה

 ביק־ בני מלטשת־היהלומים לבעל מבוחניק
תמיר.

 רמה בעלת כבר היא ביק־תמיר של המלטשה
 הזה, העולם לכתב שסיפר כפי יותר. גבוהה
 :זו במלטשה ראשי לוטש אוחיון, ויקטור

 פז, יהלומי לחברת יהלומים מעבדים ״אנו
 מראשי הם אלה יובל, שלמה עבור וכן

הבורסה.״
ה את ביק־תמיר מכר אמנה, יצחק לדברי

 דויד הבר־הבורסה המתווך, באמצעות יהלומים
יצ בבורסה והידוע הוותיק ליהלומן סופר,

שפיץ. חק
 אל המישטרה הגיעה כאשר כי נראה

גדול קשר בפניה כי הבינה כאלה, שמות




