
(בת במוסקבה שוודיה שגרירות עובדי
 יארינג גונאר השגריר היה שבה קופה
ב עסקו המיזרח־התיכון) בבעיות טרוד

מ תשמישי־קדושה של שיטתית1 הברחה
 שברית־המו- מאחר לשטוקהולם. מוסקבה

 עלה אלה, של ייצואם על אסרה עצות
העולמי. בשוק ערכם

 זו, פרשת הזכיר השוודי מבקר־המדינה
מיק עשרות בעיתונות. שפורסמה מאחר

 ועובדי- שגרירים נתפסו שבחם דומים, רים
ה חסינותם של בניצול־לרעה שגרירויות

ב״מריחד,״. הסתיימו דיפלומטית,
 תקופת-הזוהר מתוכן. ריק תפקיד

 רשת התרחבות עם יתמה השגרירים של
ה ברחבי האלקטרוניים כלי-התיקשורת

 כיום? השגרירים של תפקידם מהו עולם•
 ממש, של !תפקיד באמת יש מהם לכמה

 של לנוכחותה ״שלט״ לשמש מאשר לבד
 מה — והעיקר ? העולם מפת על מדינתם

 מדיני עיסוק להם איו כאשר עושים, הם
טהור?

ה באחת המוצב ישראלי, איש־ביטחון
 בדק במערב־אירופה, ישראל שגרירויות

 במגירות השגריר. של שולחן־העבודה את
 וייצוא ייבוא עיסקות לביצוע תוכניות מצא

ה היה שאליה המדינה לביו ישראל, בין
 השגריר של בלישכתו מואמן. הנ״ל שגריר
 סוחרים. של ערה תנועה העת כל ניכרה

ה עליו. לממונה דו״ח הגיש איש־הביטחון
ה מתפקידו, הודח איש־הביטחון : תוצאה
לכהן. מוסיף שגריר

 ה- אומר חטאת,״ כל אם — ״הבטלה
 מדיני מעיסוק המובטלים שגרירים פיתגם.

 שתפקידם שעה סוחרים, הופכים ממש, של
 במסיבות- בהשתתפות מסתכם המדיני

 או אחת נמלץ נאום ובהשמעת קוקטייל
לחודש. שתיים

מישטרה
החוק בשס התעללות

 7ש הוותיקיס שוטריה
 מאשימים תל־אביב

 מישמר־הגבול את
האווירה כחימום

חבו מישמר־הגבול, שוטרי עשרות כמה
 אלותיהם את נופפו קסדות-פלדה, שים
 ברחוב והשבים העוברים של ראשיהם מעל

 בתל־אביב. גורדון רחוב פינת דיזנגוף
 מפקח-מישנה, בדרגת קצידמישמר־הגבול

 למידרכה ממידרכה התרוצץ קסדה, ללא
בידו. מכשיר־הקשר עם במבוכה,

 לדי- גורדון מרחוב זינקו השוטרים
ב עברו אחידה, בחזית התארגנו זנגוף,
 נופפו הרחוב, של האחר צידו אל ריצה

 העוברים בקולי־קולות. וצעקו באלותיהם
 פלש זר שצבא היה דומה נדהמו. ברחוב

 בתי־הקפה יושבי לכבשו. ואיים לדיזנגוף
והסתלקו. רגליהם, על במהירות קמו

 בלילה, וחצי אחת־עשרה היתד. השעה
 מיש- סגדמפקד שבוע. לפני במוצאי־השבת

 טיומקין, משה תת־ניצב תל־אביב. טרת
המפ זרם את לבלום כוחותיו בראש יצא

 להתקרב שניסו גוש־אמונים, של גינים
הירקון. ברחוב האמריקאית, השגרירות אל

 טיונד של בשורותיו מסוכנים. ילדים
 מבוגרים, שוטרים עשרות כמה גם היו קין

 במים־ בדרד־כלל המשרתים כאלה ביניהם
בתל-אביב. בית־המישפט דרמות

 אלה מאחרי המסווה. רק היה זה אך
 בשוטרי עמוסות משאיות, כמה נעצרו

 הסמוכים הרחובות בקרנות מישמר-הגבול,
 מתוכן זינקו השוטרים והירקון. לבן־יהודה

 באותה שהיו, האזרחים לעבר כרוח־סערה
 מבתי־יהקולנוע לבתיהם חזרה בדרכם שעה,

 הדרכים בעיר. אחרים וממקומות־בידור
לעבור. ניתן לא לאיש נסתמו.

 שניראה אדם כל לעבר זינקו השוטרים
 מי כל על זעמם את הסתירו ולא ברחוב,

ב טיפלו בד־בבד מדים. לבוש היה שלא
 מפגינים ,17ו־ 16 בני מסוכנים אזרחים

לשג לפרוץ שביקשו הדתי, הנוער בני
האמריקאית. רירות

 ,16 בבן צעיר אחריו גרר השוטרים אחד
ה בכאביו. וזעק ההפגנה במהלך שנפצע

 :וצעק רגליו, את להניע יכול לא צעיר
 לתחנוניו שעה לא השוטר אך ״1 ״אמא׳לה

דרך הירקון, ברחוב שק, כמו אותו וגרר
)28 בעמוד ;(המשך
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 האצבעות 10
השטר (0

י ; *ן  האחרון, החמישי ביום ניצבו המרכזי המדור פלשי *
 ברחוב ומי מי הסטייקיה ליד המוקדמות, הבוקר משעות

 אזרחית, לבושים שהיו הבלשים, שני בתל־אביב. פתח־תיקווה דרך
שקיות־נייר. בידיהם אחזו

 שהבחין לאחר אליהם, ניגש במקום העסקים מבעלי אחד
 אותם ושאל בלא־מעשה, ארוכה שעה במקום מסתובבים הם כי

 כי לו הראו ואף המרכזי, המדור כבלשי בפניו הזדהו הם לרצונם.
מכשירי-קשר. מסתירים הם הנייר בשקיות
 גם המבצעת הונדה, אופנועי סוכנות שוכנת הסטייקיה מול

 אנשי המתינו תמימות שעות שמונה משך לאופנועים. תיקונים
הסטייקיה. ליד המרכזי המדור

 מסוג אופנוע למקום התקרב אחרי־הצהריים, ארבע בשעה
 האופנוע במיספר התבוננו הבלשים שני צעירים. שני ועליו הונדה,
 סוכנות לתוך נכנסו רוכבי־האופנוע ששני לאחר כקפיץ. ונדרכו
 הצעירים שני את תפסו הסוכנות, לעבר הבלשים זינקו הונדה,

בכוח. מהחנות אותם והוציאו
 את הכניסו הבלשים שני קטנה. מכולת נמצאת הסוכנות ליד

 ניסה משתולל, החל הצעירים אחד המכולת. לתוך הצעירים
 מתכוונים הם אין כי נוכח כאשר לשוטרים. ולהתנגד להימלט
 כדי בשקט. הזמן כל ישב השני להתאבד. איים אותו, לשחרר

 הצעירים, בשני נמרצות מכות הבלשים חבטו הראשון, על להשתלט
באזיקים. ידיהם את ואסרו שביניהם, בשקט גם

 המתינו עתה ניידת. והזמין מהם אחד טילפן קודס-לכן, עוד
הניידת. לבוא המכולת בתוך הארבעה

אצבעות מיליון 10
ס  המשתולל את הבלשים אחד הכנים הניידת, שהגיעה חדי י

 את לאסוף כדי למכולת, בחוזרו לתוכה. העצירים שני שבין
 עימו במקום, מבעלי־העסקים אחד על-ידי נשאל לניידת, השני

ה? ״מה הארוכות: בשעות־ההמתנה להתיידד הספיק  מה על ז
אותם?״ עצרתם

בקשר ״זה והשיב: גאוותו את להסתיר היה יכול לא הבלש

כוכמן כשוד החשודים שני קלסתרוני
לקלסתרון דמיו!

 המיספר את והראה — יהלומים,״ הרבה אצלם מצאו ליהלומים.
ידיו. שתי באצבעות 10

 — המיליון לעשרה התכוון השוטר השמועה: פשטה מייד
בוכמן. יוסל׳ה של מרעייתו שנשדדו היהלומים שווי

הש להתפשטות גרם — הונדה סוכנות — המעצר מקום גם
 על נמלטו לוי גילה של היהלומים שודדי כי זכרו הכל מועה.

דווקא. הונדה מדגם אופנוע
 היה קל לא השוד? מבצעי את המישטרה תססה אכן האם
בכך. להאמין

ה״הוגדה״ מיספר
 הראשונה תגובתו היתד. זו אותם.״ יתפסו לא בחיים ם יי*
 שאירע ביותר השוד.הגדול פרטי את ששמע מי כי של ן

 לירות, מיליון 10 של בשווי התכשיטים, במדינת־ישראל. אי־פעם
 רעייתו לוי, גילה בידה שאחזה בשקית־הניילון היום לאור שנשדדו

דבר. לכל כאבודים נראו בוכמן, (״יוסל׳ה״) יוסף של
 נשאה גילה עצמה. לוי בגילה המישטרה חשדה בתחילה

 וכאילו ברחוב, פשוטה שקית־ניילון בתוך העצום האוצר את
מידיה. התיק את ולקטוף לבוא שודדים הזמינה

 לא התכשיטים כי כשנסתבר נמרצות, חקירות לאחר אולם
 היפנוזה, השפעת תחת נחקרה עצמה שגילה ולאחר מבוטחים, היו

 העולם־ לעבר ופנו אמיתי, שוד זה שהיה החוקרים השתכנעו
התחתון.

שוטרי עם נשארה וגילה לגרמניה, חזרה בוכמן נסע כאשר

י*
קרובה) :כוכמן(מאחור ויוסלה לוי גילה

בהיפנוזה קלסתרון

דוו במלון המרכזי המדור די  נפלה לבוכמן, השייך בהרצליה, ו
 הבטיחה בה מסיבת-עיתונאים, כינסה גילה הגדולה: הפצצה
 התכשיטים את לה שיביא מי לכל פרם לירות מיליוני שלושה

למישטרה. אותו תסגיר לא כי הבטיחה וכן הגנובים,
 יעמוס בוולידור הטלפון היה מסיבודהעיתונאים לפני עוד
 אשר יותר, נורמליים או פחות נורמליים ישראלים, מאות ביותר.

 הבלשים מישחק את שיחקו הפרשה, עצם את או הפרם את חמדו
 לעיתים רק הטובים. שירותיהם את הציעו והג׳יימם־בונדים,

 עליה אסרה המישטרה עצמה. גילה עם לדבר הצליחו הם רחוקות
מכירה. שאיננה אנשים עם להיפגש וכן זרים, עם בטלפון לשוחח

 מיקרה אח גילה שיחזרה ההיפנוזה, השפעת תחת בחקירתה,
 שטתיאורו אופנוע, אליה התקרב כיצד בדיוק זכרה היא השוד.

 שני היו האופנוע על הונדה. מסוג היה כי החוקרים משערים
צעקותיה. למרות שקית-הניילון, את חטף מהם שאחד צעירים,
 עובדות־ שתי למסור לגילה היה קשה בהיפנוזה, שנחקרה לפני

 ההונדה. רוכבי של מדוייק תיאור האחת: חשוד. לפיענוח מפתח
 ההיפנוזה, השפעת תחת האופנוע. של מיספר־הרישוי השנייה:
 לדלות וכן הצעירים, שגי של קלסתרון לשרטט החוקרים הצליחו

 מיספר־ של הראשונות הספרות ארבע את גילה של מזיכרונה
ההונדה. של הרישוי

ברגס? דוגמת
 הונדה סוכנות עצירי שני כי מודה אינה מישטרה

 מוכן שדובר־המישטרה מה כל לפרשה. בקשר נעצרו אכן 1 ן
 יגור, שימעון וידידו מפתח־תיקווה איבגי ציון כי היה למסור
בהתפרצויות. חשודים ,19 בני שניהם

 כמו גנוב, רכוש ציון של בביתו נמצא המישטרה, לדיברי
ומכשירי״חשמל. חלפי-מכוניות

 שמעצרם כדי השניים הובאו שאליו שופט־השלום, בפני גם
 חשודים הם כי המישטרה מסרה המירביים, הימים 15ב־ יוארך

פריצות. בביצוע
 מהמדור והבלש צודקים, המישטרה קציני כי אומנם ייתכן

 כלל מעורבים אינם והשניים והשוויץ, רושם לעשות רצה המרכזי
 אנשי כי להאמין קשה ההיפך. גם ייתכן אולם לוי. גילה בפרשת
 לערוך כדי תמימות שעות שמונה מבזבזים היו המרכזי המדור
 על-ידי השניים שהוגדרו כפי קטנים,״ ״פורצים לשני מארב

 משתולל היה שהתנגד שמי להניח גם קשה דובר-המישטרה.
 המישטרה את כבר המכיר מוכר, פורץ היה אם קשה, כה בצורה

שלה. המעצרים אופן ואת
 עתה שעומד מי ברנס, עמום נעצר שבה הדרך את לזכור גם יש

 בעוון כביכול נעצר ברנס הלר. רחל החיילת רצח בעוון למישפט
 הביאה שהמישטרה הנימוק גם היה וזה ברחוב, לנשים היטפלות

 הארכת אח לראשונה ביקשה כאשר בנצרת, שופט־השלום בפני
 החשוד הוא כי ידעה המישטרה כאשר זאת, כל יום. 15ב־ מעצרו
החיילת. ברצח שלה היחידי

 היהלומים, של הגדול השוד עיקבות על המישטרה עלתה האם
 האם או המדינה, את שהסעיר השוד מעשה לפיתרון והביאה

 קטנים פורצים הם שעבר החמישי מהיום העצורים שני באמת
? ובלתי־חשובים

 לבקשת שרף, משה סגן־ניצב שערך אישית בדיקה לאחר
 על-ידי שבוצעו המעצרים של בספר־הרישום הזה, העולם כתב

 הרישום כי נמצא האחרון, החמישי ביום המרכזי המדור אנשי
דובר־המישטרה. לטענות בהתאם הוא

 לבין האלה העצורים בין קשר כל הכחיש שרף סגן-ניצב גם
מהרצליה. היהלומים גניבת פרשת

שרף. נשבע זו,״ בפרשה חשוד שום נעצר ״לא
 כי אומרים, פתח־תיקווה בדרך למעצר עדי־הראייר. ואילו
 שפורסם כפי שודיבוכמן, חשודי של לקלסתרון דומים העצורים

25 .....................בעיתונות. 1977 הזה העולם


