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 חדשה תפנית העלילה קיבלה זה בשלב
 צרפתי שלמה חוקר־המישטרה :ומפתיעה

 גורג׳י. מיעקב שוחד בקבלת נתפס
 :הזה העולם לכתב גורג׳י שלמה סיפר

 כשישב ליעקב השוחד את הציע ״צרפתי
ל כאילו אליו אותו לוקח היה הוא בכלא.

 לך אומר אני הכסף. על ומדבר חקירות,
 עכשיו, העניין מן ייצא לא יעקב שאם
 מן יצאו הגדולים לאינטרפול. אקרא אני

אחי. כמו •שוחד שילמו הם כי התמונה,
 לא שהמישטרה זה על דיברו ״במעצר

 ב־ שנעלמו הדולר מיליון 12 את מחפשת
חשודים 11 היו לצרפתי שנתיים. משך

 כי העלו, המישטרד, ■שערכה בדיקות
 מן קטן חלק רק להוציא הצליח מלכה
ב בהרצליה מגרש קנה כי ידוע הכסף.

 שהוא להשקעות, טופז חברת עם שותפות
 שברחוב הפרפר בבוטיק גם שלה -שותף

לאחרו עוקלו אלו השקעות שתי דיזנגוף.
נה.

 הפסיד לירות, אלף 80 של סכום, עוד
 שירותי שנתנה כלנית בשם בחברה מלכה

 ללא־הרף. והפסידה ללקוחות, עיבוד־גנים
 שרתון, למלון שילם נוספות לירות אלף 70
 להוסיף ואם האחרונה. בשנה כמלך חי בו

חנני, שולי הנאה, חברתו .את גם לחשבון

צרפתי
 לבית־המישפט הביא הוא אבל לחקירה,
 הזכירו בכלא חמישדדשישה. רק למעצר
 אלה כמו... גדולים יהלומנים של שמות

 כלוא כשהיה בכלא, שמע שאחי השמות
והאחרים.״ ובוחניק מלכה עם

 צרפתי כי כמישטדה ״העדתי
 הכוס. כשביד דולר 5000 ביקש

ש זה ואחרי הפה, את לו לסתום
 שאזרוק בשבילו, גם משהו אוסיף

 נותר גודג׳י, יעקב הוסיף משהו," לו
השוחד.
 המלכודת פירטי את גורג׳י יעקב גילה
 למפקד שהודענו ״אחרי לצרפתי: שטמנו

 השוחד, הצעת על עופר, תל־אביב, מחוז
 מדור־החקירות, ראש במלטשה כאן היה

 לבין ביני שיחות־הטלפון את שהקליט
 הדולרים. את לי נתן גם הוא צרפתי.
 דולרים 5000,ה־ בטלפון: לצרפתי אמרתי

 ממני רצה הוא בדרך. לוי יוסף ושל שלי
 קטן, יותר סכום לוי ומיוסף דולר, 5000

יותר. קטנים עסקיו כי
 עם בתל-אביב, למדור אליו ״נסעתי

 אליו לי קרא הוא גופי. על מכשיר־הקלטה
 שיירד לו אמרתי סירבתי, לחדר. למעלה

הכסף. עם לעלות פוחד אני כי למטה אלי

היהלומים ״אחד המישפט: 1
^****** • *ינסר

לירות. לחצי־מיליון בסך־הכל להגיע ניתן
קרו לעיתים מתחנן היה מלכה כי ידוע

 בוחניק כסף. לו שיתן בוחניק לפני בות
 עם הענפים קשריו כי בכלא, התפאר עצמו
עתידו. את יבטיחו הבורסה ראשי
 גנובים ביהלומים דולר מיליון 12 אך

 העיק- האדמה. אותם בלעה כאילו נעלמו
 אינה היא אך המשטרה, בידי מצויים בות

מדוע. מעניין חוקרת.
 דובר באמצעות עצמה, המישטרה

 ארי- עמוס סגן־ניצב תל־אביב מחוז
הת אריכא הסיפור. את מכחישה אינה כא,

 מה לבדוק הזה העולם כתב על־ידי בקש
צר לו אמר כאילו ג׳ורג׳י, בטענות האמת
שלו. לבוס מיועד השוחד כי פתי,

 מחבר הוא הפרטיים בחייו אשר הדובר,
ב הפעם האריך לא רבים, ילדים ספרי

 גם אך האפשר. בבל לקצר ניסה דברים,
 שרב־ מסתבר אכן כי להודות נאלץ הוא
 ג׳ורג׳י מיעקב .ביקש צרפתי שלמה סמל

 ארי- שוחד. דולר אלפים 10כ־ של סכום
 הגירסה למישטרה ידועה כי גם אישר בא

 היו דולר, 5000 היינו הסכום, שמחצית
 הכסף ומחצית צרפתי, של לבום מיועדות

עצמו. צרפתי עבור
 אם לחקור ממשיכה המישטרה האם

צר על לממונים נועדו שוחד שכספי נכון
 יש האם מים. פיו ממלא אריכא פתי?
לחופ יציאתו ובין כזו חקירה בין קשר
שתיקה. שוב ן בכיר מישטרה איש של שה

 הטענה על בזעם משיב הדובר אבל
 הפרשה את יותר חוקרת לא המישטרה כי

 מכובדים ליהלומנים מובילה שהיא בגלל
ה הנכון, הוא ההיפך לדבריו, בבורסה.

נסתיימה. וטרם נמשכת חקירה

סדפיקו
הישראלי
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 ייתכן המישטרה. תגובת הנה ד **
 למצוא פנימית חקירה חוקרים כי

 קצי- השוחד בפרשת מעורבים באמת אם
 המישטרה כי ייתכן נוספים• ני־מישטרה

 למנוע כדי הנוספות החקירות את מצניעה
 קשות שהוכתה בתדמיתה, נוספת פגיעה
 צרפתי שלמה את לעצור נאלצה כאשר
שוחד. בקבלת כחשוד הפרשה, חוקר

נער לא :ברור אחד דבר אולם
 היהלומנים כעניין חקירה כל כת

 בפרשה. המעורבים המכובדים
 איש נקרא לא ימים חודש מזה
 מהם, איש נעצר לא לחקירה, מהם
 לגלות נסיון בל במעט נעשה ולא
 מיליון 12כ־ יהלומים נעלמו לאן

דולר.

 בעוד־ לסגת לה שכדאי לכך נוסף סימן באמת.
 גוררי, האחים חקירת בעת בוודאי נתגלה מועד,
הדו בקשרי־מסחר קשורים הם כי התברר כאשר

 אברהם בשם נוסף וחבר־בורסה מתווך עם קים
 שוכנת בה קומה באותה זאת, עם יחד סיסמסקי.
 המלטשה גם שוכנת גורג׳י האחים של מלטשתם

דלת. מול דלת יובל, שלמה של

 חדשה תפגית
ומפתיעה

 קיבל כהן אבי בשם נוסף מלטשה על ף*
 והביאה מבוחניק קראט) 14( גדולה אבן £■

 לעבד יכול אינו כי טען לעיבוד, לוי ליוסף
גדולות. אבנים

ו לחדרו, שאעלה וביקש אלי ירד הוא
 ואני בכים אצלי הכסף כי שוב לו אמרתי

לעלות. פוחד
ב ותפס בסדר,׳ ,בסדר, אמר הוא ״אז
 הרגיש אז למעלה. אותי למשוך כתפי

 ?׳ זה ,מה :שאל החויר, במכשיר־ההקלטה,
אותו.״ תפסו מייד למעלה. לחדרו מייד ורץ

 שצרפתי למישטרה מסר כי טוען גורג׳י
שלו. הבוס עבור נועד הכסף כי לו אמר

 מצביעים ואחרים לוי יוסף אמנה, יצחק
 אצלם שקנו מאוד מכובדים יהלומנים על

גנובים. יהלומים
 כאמור, כה, עד הגישה המישטרה
 מיאר־ מלכה, נגד רק כיתבי-אישום

 המישט־ ראשי נותנים האם ובוחניק. ניק,
 בורסת־היהלו־ ראשי על לחיפוי יד רה

מים?

 המוצג סרפיקו, הסרט את שראה מי כל
 שלא יכול לא בתל־אביב, אלו בימים
דו מיקרה כאן אין אם עצמו, את לשאול

 בשם ישר שוטר על מספר הסרט מה.
 רבים שוטרים כי המגלה סרפיקו, פרנק

 עין להעלים כדי קבוע שוחד מקבלים
יו סרפיקו כאשר בניו־יורק. הסמים מסחר

מקרי ובשחיתות. בשוחד למילחמה צא
 בעוד ■קטנים, שוטרים כמה כקורבן בים

 המיש־ דאשי שהם השוחד, מקבלי ראשי
פגע. כל ללא יוצאים טרה,

 בלבד, צרפתי השוטר של לדין העמדתו
ההאש על החקירה של פומבי גילוי בלי
 לקבל צריך היה שלו הבום גם כי מות

 יקרה גם כך בשתיקה. תעבור לא שוחד׳
 של לדין בהעמדתם התביעה תסתפק אם

מ עין עצימת תוך בלבד, מלכה־בוחניק
בנושא. הקשורים היהלומנים ראשי

יה קיבל אמנה, יצחק
 מיוסף גנובים לומים

 ש־ ביק־תמיר, למלטשת והעבירם לוי
 טוען אמנה שפיץ. יצחק ליהלומן מטרתם

 ה־. היהלומנים על מחפה המישטרה כי
היהלומים. גניבת בפרשת שקשורים גדולים

י1* ך! ן הן ן ו  המלטש אוחיון, ויקטור ו
11/ ביק־ במלטשת יהלומים /
 וידועים. גדולים סוחרים עבור בעיקר תמיר,

 יהלומי :שהוזכרו הגדולים היהלומנים בין
ליהלומים. הבורסה מראשי יובל ושלמה פז




