
1ן7סרםי הדוגמה:
 בשבועות חזו הארץ ברחבי צופי־הקולנוע כבות ^

 מיש־ שוטר של מאבקו את המתאר בסרט האחרונים 1
 כל שאכלה השוחד, במכת סרפיקו, פראנק ניו־יורק, טרת

ומפקדיו. עמיתיו ביו טובה חלקה
סיס את דיגלו על חרט אשר האידיאליסט, סרפיקו

 מאמונתו נסוג לא היא, באשר בשחיתות המילחמה מאות
 ניו־ במישטרת שוטר להיות קשה כי גילה באשר גם בהן,
•שוחד. לקבל מבלי יורק

 סרפיקו חושף כיצד דרמאטית בצורה מתאר הסרט
 ממבריחי- שוחד מקבלים הבלשים שעמיתיו העובדה את

 גם מציעים כא-שר מפעילותם. עין להעלים כדי סמים,
 בתוקף. מסרב הוא הקלה, כהתעשרות חלק לקחת לו

 ופונה עמיתיו, את להאשים מחליט הוא לבטים אחרי
בולו. הסיפור עם במישטרה עליו לממונים

 עושים הממונים כי מגלה הוא הגדולה, לתדהמתו אך
 צעד. כל לנקוט ומסרבים להשתיקו, המאמצים כל את
 צעדיו להצרת במסע גם פותחים הם — זאת רק לא

 סרפיקו מגיע הדבר, נמשך כאשר פעילותו. והגבלת
 ראשי ביותר, הבכירים מפקדיו כי הבלתי־נמנעת למסקנה

השוחד. לקשר הם אף שותפים עצמם, המישטרה
 מחליט אחרת, דרך כל בפניו נותרה שלא לאחר
ה את מפוצץ הסיפור, כל עם לעיתונות לפנות סרפיקו

 הפירסוס בעיקבות טיימס. הניו־יורק באמצעות עניין
 ועדת- המישטרה, על הממונה ניו־יורק, עיריית ראש מקים

נמ במסקנותיה סרפיקו. של האשמותיו לבדיקת חקירה,
 שוטרים מאשימה הגדולים, בתותחים מלגעת הוועדה נעת

לשווייץ. ועוקר ידיים, מרים סרפיקו בלבד. זוטרים
 פרטיו, לכל אמיתי, סיפור היה סרפיקו של סיפורו

-שנים. כארבע לפני בניו־יורק אירע אשר
קדה מה_______

הנזילה

גורג׳י? של לעדותו
 שלמה רב־סמל נעצר שבועות כשלושה פני 4*
 הבולשת, הוא המרכזי, במדור בכיר חוקר צרפתי, /
 בנס- נאה בווילה המתגורר תל־אביב, מחוז מי׳שטרת של

 לאחר- ומייד ומפקדיו, חבריו על-ידי נעצר הוא ציונה.
 שלא סיפור שגילה חמור, כתב־אישום נגדו הוגש מכן
ישראל. מישטרת בתולדות תקדים לו היה

 יוני בחודש עמד צרפתי ״שלמה קבע: בתב-האישום
 מישלוח גניבת פרשת שחקר חוקרים צוות בראש זו, שנה

 החקירה במיסגרת דולר. אלפי מאות של בשווי יהלומים
 בעלי- שני בפרשה, כחשודים ,1974 ביוני 4ב־ נעצרו

לוי. ויוסף גורג׳י יעקב מלטשות,
 גורג׳י את הנא־שם חקר 1974 ביוני 18ה־ ״בתאריך

 מגורג׳י הנאשם ביקש החקירה במהלך בפרשה. חלקו על
 בתפקידו. הקשורה פעולה בעד כשוחד דולר 5000 סך

 הנאשם הבטיח מגורג׳י, שיקבל השוחד לסכום בתמורה
 ויסדר בפרשה, חלקו על נגדו שיתנהל במישפט לו לעזור

 לא גורג׳י גורג׳י. של לטובתו משהו בבית־המישפט
 סוכם לטובתו." יעיד וצרפתי המישפט, בזמן במעצר יהיה

לוי. ליוסף גם יעזור שהוא צרפתי, לבין גורג׳י ביין

 במהלך לוי. את צרפתי חקר 1974 ביוני 19 ״בתאריך
 ביקש צרפתי לו. גם שיעזור לוי ביקש הזו החקירה

 בתאריך שהתקיימה בחקירה החשודים. משני דולר 8000
הכסף. את לו שיביאו צרפתי ביקש 1974 ביוני 19

 בין טלפוניות שיחות התנהלו ביוני 24ודד 23ה־ ״בין
 את לו יביא שהם כדי שלו, ה״לקוחות״ לבין צרפתי
 במחוז ביוני 24 בתאריך שהתקיימה בפגישה הכסף.

בדחי הכסף את צרפתי ביקש המישטרה, של תל־אביב
פות.״

 גורג׳י, יעקב של עדותו קדמה צרפתי של למעצרו
 בקשת־ סיפור את סיפר תל־אביב, במישטרת שהתייצב

 צרפתי. את המישטרה עצרה זו עדות סמך על השוחד.
):1925 הזה (העולם גורג׳י סיפר לאחר־מכן
 בשביל דולר 5000 ביקש צרפתי כי במישטרה ״העדתי

 גם משהו שאוסיף זה ואחרי הפה, את לו לסתום הבוס,
משהו.״ לו שאזרוק בשבילו,

 הניזכרים לוי, ויוסף גורג׳י יעקב בעלי־המלטשות
 צרפתי, שלמה נגד המישטרה - שהגישה בכתב־האישום

 המישטרה, חקירות בשרשרת. קטנה חולייה אלא אינם
 שהעלימה רשת חשפו למעצרו, עד צרפתי על-ידי שנוהלו

 יהלומנים באמצעות דולר, מיליון 12 של בשווי יהלומים
 בתל־אביב היהלומים בורסת בראש העומדים מכובדים
).1925 הזה (העולם

 את מסביר דולר, מיליון 12 זה, סכום של גודלו
 בפרשה כשלמוני־שוחד שנתבקשו הסכומים של גובהם

 גבוהים סכומים אף לשלם היה כדאי בה למעורבים זו.
 היהלומנים של זהותם את להעלים לנסות כדי יותר,

הגדולים.

חקר צרפתי  נ
חבריו ע״י

 של עדותו על-סמך צרפתי רב־סמל נעצר אשר ך*
 החקירה הליכי כל מוזר. דבר עוד קרה גורג׳י, יעקב ^

 המרכזי למדור חבריו על־ידי נעשו מפיו העדויות וגביית
תל־אביב. מישטרת של

קבלת פרשת נחשפה כאשר אחדות, שנים לפני

תי הנאשם: צרפ
 פתח־תקווה, במישטרת בכירים קצינים על־ידי שוחד
 מיוחד בכיר חוקר דאז המישטרה מפכ״ל מייד מינה

 זה מינוי בפרשה. החקירה לניהול הארצי, המטה מטעם
 שאין כיוון הנסיבות, מן והתבקש בהחלט, טיבעי היה
 חבריו־לעבודה שהם ששוטרים, ולאתיקה לנוהג בהתאם זה

 בעצמם ינהלו חמורה, כה באשמה הנאשם שוטר של
נגדו. החקירה את

 שלמה רב־סמל של במיקרהו קרה הגמור ההיפך והנה,
 התבקש צרפתי בפרשת דווקא — יותר עוד חמור צרפתי.

 יותר, עוד תקיף באורח החוץ מן מיוחד חוקר מינוי
 כבד, צל הטילה גורג׳י יעקב של שעדותו משום רק ולו

 של ומפקדים חברים־לעבודה מאותם חלק על לפחות
לאפש ביחס — נגדו החקירה את ניהלו אשר — צרפתי

ישיר. באופן השוחד בפרשת מעורבים היותם רות
 כפי נהגה זאת, לעומת תל־אביב, מחוז פרקליטות

 דבר לאנשיה נודע כאישר זה. מסוג במיקרים ׳שנהוג
 קישרי־ עימהם שקיים מי צרפתי, רב-סמל של מעצרו
 שירותו ישנות 20 משך בבית־המישפט הדוקים עבודה

ביותר. הטיבעי הצעד את נקטו — במישטרה
 את להעביר ביקשו תל־אביב מחוז פרקליטות אנשי

 המרכז, מחוז לפרקליטות צרפתי של במישפטו הטיפול
 תיחשד לא למען — צרפתי עם ישירים קשרים אין לה

במישפט. איפה־ואיפה של ביחס
 אחד לחלק רבה כה רצינות ■שייחסה המיישטחת,

 כתב־האישום הסתמך עליו הלק אותו גורג׳י, ישל מעדותו
 לחלק כלל כניראה התייחסה לא צרפתי, נגד שהוגיש
 הממונים את להחשיד היה שעלול זה עדותו, של האחר
עצמו. עניין באותו עליו

 להחל כלל טרחה לא אף המישטרה — זאת רק ולא
 אותם ומכובדים גדולים יהלומנים אותם נגד בחקירה

 שמותיהם ואשר למעצרו, שקדמו בחקירותיו צרפתי חשף
 אף יכלה אלה יהלומנים של חקירתם לה. ידועים היו

 של מפקדים אותם של זהותם את לחשוף מצידה, היא,
 להתחלק אמורים שהיו — כאלה היו אמנם אם — צרפתי

גורג׳י. של עדותו לפי בשוחד, עימו

ייענשו האם
דגי־הרקקו דלן

 ההבדלים כל על הי״שראלית, סרפיקו פרשת ף*
 בכל־ יש האמריקאית, המקורית הפרשה לבין בינה ^
בהחלט. ודומים מקבילים קווים כמה זאת

 ודאי להתגלגל. החלה רק צרפתי רב־סמל פרשת
במהלכה. רבים גילויים עוד צפויים

 ועדת־החקירה הגיעה המקורית האמריקאית בפרשה
 ישירות שהובילו למסקנות, זו למטרה במיוחד שמונתה

 לחלוטין והתעלמו •שוטרים־זוטרים, של בדין להרשעתם
פרשה. באותה עליהם הממונים של מתפקידם וביודעין
 רב-סמל של בידיו כיום נתון החוט קצה כי נראה

ז יוביל הוא לאן צרפתי. שלמה
_ _ _ _ _ 19 ■


