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 שלמה של אחיו משה, אליהו
\ י  ש־* באזור׳ בעל־המומך משה, 111י

 ב״^ הגדולה זיוף־כלי־הרכב בפרשת הואשם
 נתנ!מ אליהו לטענת במדינה. שנחשפה ינתר
לקציני־מישטרה.! במתנה מכוניות ואחיו הוא

 עם קשרים חיו מחלקת־ד,חקירות לראש
 בראש שעומד כמי שנחשד בעל־המוסך,

ה החוקרים על־ידי המכוניות זיוף רשת
עצמו. לוי לארמנד למעשה, כפופים,

 דד מכונית כי החוקרים חשדו בתחילה
 זוייפה וכי גנובה, היא גם הצהובה סאאב
 לה וניתנה במוסכם משה האחים בידי
וכשרה. חדשה זהות

החקי של המדוייקים המימצאים אולם
 מיש־ דובר טען בשעתו נודעו. טרם רה

 לשאלות בתשובה תל-אביב, מחוז טרת
הת ׳שבתחילה נכון כי הזה, העולם כתי

 של לבנו השייכת שהמכונית החשד עורר
 החקירה במהלך אולם גנובה, לוי ארמנד
השא על לחלוטין. כשרה שהיא התברר

רכי עבור משה לאחים שולם כמה לות
המכו הוחזרה ואם מהם, המכונית שת
 המישטר- הפשיטה בעיקבות לאחים, נית

 תל־אביב מחוז מישטרת דובר סירב ןתית,
!לענות.

וה־ החקירה התרחבה כאשר אז, אולם 1

 הפגועה המכונית בתאונה. קשה נפגעה
 מחדש הורכבה הבלשים, גילו כך המקורית,

לשימו ונמסרה מונית, של חלקים בעזרת
יפתח. יהושע סגן־ניצב של שו

 סגן־המפקד
מכונית קיבל

 בגדר היתה לא עצמה פרשה ך*
 על הפשיטה שנערכה לפני עוד סוד. 1 1

 משה שלמה ידע משה האחים של המוסך
 במו־ מרכיב שהוא וידידיו למכריו לספר

במע יפתח. סגן־ניצב עבור מכונית סכו
 את שראה אזרח, של עדותו שמורה רכת

 הטאונוס מכונית על מצביע משה שלמה
 הזאת המכונית את ״הנה, עליה: ומעיד

 יפתח.״ עבור מרכיב אני
 כתב יצא שעבר בשבוע הראשון ביום
ב משה. האחים של למוסכם הזה העולם
אכן כי זה אישר אליהו, האח עם שיחה

 קיימים כלי־רכב, להיעלמויות שבמקביל
 כלי־רכב לרכוש הנוהגים בעלי-מוסכים

הגרו זהות את מחברות־הביטוח. הרוסים
הגנו המכוניות על מלבישים הם טאות
 בעלי }!לה, שאנשים לנו התברר בות.

 בקניית ישירות קשורים וגוררים, מוסכים
 מחברות־הביטוח, שלאחר־תאונה מכוניות

 ללא לארץ המוכנס וברכב בגניבת־רכב
סיסים.״ תשלום
 משה, שלמה המוסך, בעלי האחים אחד
 שהכשיר בכך המישטרה על-ידי הואשם

 ו־ מיספריהן זיוף תוך גנובות, מכוניות
 אחר־כך אותן ומכר שלהן, מיספרי־הרישוי

 שלא ברכוש הוא ״המדובר החופשי. בשוק
 פקד סיפר ערכו,״ את לאמוד עדיין ניתן
 גונבי של ברשת ״מדובר לשופט. תליו

מכו ומשפצי מתאימי מקבליהן, מכוניות,
 כולם מרכיביה שאת רשת שנפגעו, ניות

 בנעלמים.״ להגדיר עדיין יש
כל המישטרה חשדות כי קבע, השופט

 הוא מבוססים. לו נראים משה האחים פי
לחקירה. האחים שני את לעצור הורה

 בין הקשרים
והקצינים הזייפנים

הרכבת). ברחוב המטה־הארצי, של ישן
ה שלמה עם שלך הקשרים טיב ״מה

 העיראקי?״ משה שלמה גם המכונה פחח,
יפתח. נשאל

התשובה. היתר. אותו,״ מכיר ״אני
?״ מכוניות או מכונית ממנו קנית ״האם

 נכון,״ לא זה מכוניות, ממנו קניתי ״לא
יפתח. השיב

 הטאונוס מכונית כי הסתבר בינתיים
 משה, האחים בידי יפתח עבור שהורכבה

 תקו־ בה שהשתמש אחרי על־ידו, נמכרה
פת־מה.

ה כתב ביקש אלה, גילויים בעיקבות
 תל-אביב, מחוז מישטרת מדובר הזה עולם
 השאלות על להשיב כהני, אבינועם פקד

:הבאות
 קציני- בין היחסים טיב היה מה 6׳

 לבין יפתח ויהושע לוי ארמנד המיישטרה
משה? שלמה בעל־המוסך

עבור אלה קצינים שני שילמו כמה •
)28 בעמוד (המשך

 העז לא בבית־המישפט, שהופיע טרה
ש אחת: מדהימה עובדה לשופט לגלות

 של והחקירה הפשיטה העיקוב, במהלך
 השוטרים בקרב התעוררו משה, האחים

 אלה היו חמורים. חשדות בפרשה שטיפלו
 שני בין הקיימים קשרים בדבר חשדות
 קצי- לבין כמזייפי־רכב, החשודים האחים

 תל- מחוז במישטרת בכירים גי־מישטרה
אביב.

היחידה בלשי שערכו הפשיטה בעת

 עובדות החוקרים לעיני נחשפו עמיקה,
 הסתבר בתדהמה. אותם שהיכו נוספות

 עמדה המכוניות מזייפי רשת כי להם
בכי קציני־מישטרה עם הדוקים בקשרים

 שני עוד לפחות כי התגלה נוספים. רים
 תל־אביב, מחוז ממישטרת קציני־מישטרה

 גם קיימו לוי, ארמנד ניצב־מישנה מלבד
ו שלמה האחים עם הדוקים קשרים הם

 קישרי היו לא אלה קשרים משה. אליהו
בין כי לחשד מקום היה בילבד. ידידות

 בפירסום בשעתו זכתה פרשה ,ך*
 היבט אולם בעיתונות. ומקיף רב 1 (

הצי לידיעת הגיע לא מעולם ישלה אחד
 שהתבקש השופט לידיעת לא גם בור.

 האחים. שני את לעצור
המיש־ של המרכזית היחידה קצין כי

—

 מרחב סגן־מפקד יפתח, יהושע סגן־ניצבהמרחב מנקד סגן
 היה תל־אביב, מחוז במישטרת הירקון

 מאזור, משה האחים של במוסכם עבורו שהורכבה טאונום מדגם מכונית של בעליה
בעצמו. בה שהשתמש אחרי לאחרים, המכונית את מכר יפתח כלי־רכב. בזיוף החשודים

 משה, האחים של מוסכם על המרכזית
 מכונית גם השאר, בין במקום, גילו הם

ה בעלי את שאלו כאשר צהובה. סאאב
בע ולזהות זו מכונית של לזהותה מוסך
 האחים אחד מפי לשמוע הופתעו הם ליה,

 של לבנו שייכת המכונית כי החשודים,
לוי. ארמנד ניצב־מישנה

ה ראש היה לוי ארמנד ניצב־מישנה
 כחצי לפני עד המחוז במטה המרכזי מדור
 מחלקת־ ראש לתפקיד מונה אז שנה,

כי הסתבר מישטרת.המחוז. של החקירות

מיסחריים. קשרים גם אלה היו השאר
 והחקירה הפשיטה את שערכו הבלשים

 לקצין דיווחו משה, האחים של במוסכם
 שבין להם, הסתבר כי עליהם הממונה

 עבור מכונית האחים שני הרכיבו השאר
 סגן-' לדרגת מקבילה (דרגה סגן־ניצב

 סגן־מפקד יפתח, יהושע בצה״ל) אלוף
 תל-אביב במחוז הירקון מרחב מישטרת
הצפונית״). ״הנפה גם (המכונה
 מכונית טאונוס. מדגם מכונית זו היתד,

המיספר אותו שנשאה המקורית הטאונוס

 מחוז מישטרת מפקד
#111 ^ /1  ניצב לשעבר, תל־אביב 1

 לעבור כדי המישטרה מן שפרש עופר, דוד
הדמו התנועה במיסגרת הפוליטיים לחיים

 שבתקופתו מתברר עתה לשינוי. קרטית
 תל־אביב. מחוז במישטרת הריקבון פשט
 בנגריית פרטיות עבודות הזמין עצמו עופר

ביתו. עבור המישטרה, של המטה־הארצי

 סגן־ניצב עבור מכוניה במוסך הורכבה
 :השיחה נוסח היה וזה יפתח. יהושע

 עשה אחי, ״שלמה, משה: אליהו
 ליפתח.״ מכונית

 הזה: העולם
זו?״

:משה אליהו
נום."

:הזה העולם

היתה מכונית ״איזו

טאו־ מדגם ״מכונית

יהושע ׳שילם ״כמה
 המכונית?״ עבור יפתח

 הוא שילם. לא ״הוא :משה אליהו
 כסף.״ בלי המכונית את קיבל

 קצין- שילם לא ״מדוע :הזה העולם
 המכונית?״ בעד יפתה המישטרה
כתב־אישום ״יהיה :משה אליהו

 היתד, לא זאת לי!.). תגיד נגדי? גם
 אבל בשבילו, שהורכבה מזוייפת מכונית

 !״ ? שואל אתה מה שילם. לא הוא
 העולם כתב ביקש בוקר באותו עוד

 על יפתח סגן־ניצב של תגובתו את הזה
 מאחיו קיבל כי משה, אליהו של טענתו

 סגן־ניצב עם השיחה תשלום. ללא מכונית
 הירקון במרחב במישרדו, נערכה יפתח

ה־ (בבניין תל-אביב מחוז מישטרת של


