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זה הייה פייתרון קל עבורם.
״יחד אתי עצרו גם את שותפי בעיסקי
שעוינים ,ובמשך חודש וחצי חקרו אותנו
יום־יום ,כשהם מנסים ■להשפיע עלינו להו 
דיות ולקחת על עצמנו את האשמה בשוד.
בדקו אותי במכונת־אמת ,עקבו אחרי לכל
מקום שהלכתי אליו ,מיררו את חיי וגרמו
לי נזקים בעשרות אלפי לירות ■בגלל הזמן
שיביזבזיתי על החקירות וסגירת החנות,
וכל זה בגליל שהעזתי להטיל חשד ב־
מישטרה.״
אריה פוזילוב אינו סומך על יושרה
של המישטריה .״ידעתי כל הזמן,״ הוא
טוען ,״שמי שאחראי לעובדה שאנו מת־
ריוששים והולכים הוא המישטרה ,אם ב 
מחדלים ואם במעשים ממש .׳לפני חודשים
אחדים ,לאחר שנקלענו לבעיות כספיות,
בגלל הלוואות שלקחנו ובגלל שלא קיבלנו
את כספי הביטוח ,אפילו ■שקלנו אפשרות
לחסל כאן את העסקים ולרדת מהארץ.״
השבוע ,כאשר נודע כי מחלקת החקי
רות של מישטרת מחוז תל-אביב ,עצרה
 14שוטרים ממרחב הירקון ,אחרי שנח 
שדו כי היו למעשה ,כנופייה של גנבים
במדי מישטרה ,ניצלו את מעמדם כדי לג 
נוב ולבוז בז במיסגירת תפקידם כשוט 
רים׳ נגולה אבן כבדה מעל ליפו של
אריה פוזילוב.
״חשיפת השחיתות במישטרה ■נותנת לנו
תיקווה חדשה,״ אמר בראשית השבוע,
״בינתיים אנו נשארים כאן יעד שנדע מי
הפורצים.״
אולם מה שהקל על פוזיליוב היווה מה 
לומה מוחצת לכל מישטרת ישראל.
חשיפתה של ״כנופיית הגנבים במדים״
בקנה־מידה כה ׳נרחב ,עירערה יאת אמון
הציבור במיישטרה ,שלא היה גבוה גם
בלאו הכי .בעיקבות חשיפת הרשת הר 
גישו שוטרי ישראל השבוע את עצמם
כמו חיילי צה׳׳ל אחרי מילחמת יום־הכי־
פורים .הם התביישו במדיהם .אזרחים קר 
או לעברם קריאות־גנאי ,הטילו עליהם
אשמה קולקטיבית .נדמה היה כי מיש־
טרודישראל מתפוררת.
שוטרים ,שהעדיפו השבוע ללבוש בג 
דים אזרחיים ,שאלו את עצמם  :כיצד
התחוללה השואה?

אזרחיים חגגתי דווקא בצורת שוק נוראי.
״הלכתי מהחנות הביתה ,ובקושי הס 
פקתי להירדם .אחרי שתיים בלילה הגיע
אלי פתאום שוטר ,וסיפר לי שהיתר ,אצלי
בחנות פריצה .כבר באותו רגע ניראה לי
׳מוזר שהשוטר ידע לספר לי שפרצו דווקא
את הקופה הגדולה מבין הקופות ׳שבחנות.
איד הוא ידע שהקופה הזאת היתד ,הקופה
החשובה? טסתי לחנות כמו מטורף ,וכש 
הגעתי התפוצץ לי המנוע של האוטו .אבל
זה היה נזק פעוט לעומת מה שהתגלה
לנגד עיני בחנות.״
ביני מישפחת פוזיילוב ,אנשי-עסקים
ותיקים ,אינם שישים לנקוב בסכומים אך
הרכוש הגנוב הוערך בסכום של שני מיל
יון לירות .על ריצפת החנות התגוללו
■תכשיטים יקרים ברבבות לירות ,שיד,פור 
צים לא הספיקו לקהת עימם במנוסתם.
האב ,נתנאל פוזיילוב ,יהיה אף הוא
המום כשהגיע למקום .״לקח לי כמה דקות
להבין,״ הוא מספר ,״שלא ייתכן שד,פור-
ל  /י פ ישן ;ושא ליוחיות-זיהוי ישל
צים עבדו בחנות בזמן שד,אזעקה פעלה
י ״ השטחים ,חלף לאיטו ברחוב הירקון
אם לא היה להם ביטחון שהם לא ייתפסו■ .בתל־׳אביב ,סשנוסעיוו ומציצים בסקרנות
שאלתי את אחד ה־שוטרים , :אם שמעתם
׳בפעילותן ושל היצאניות ברחוב .לפתע
את האזעקה ,למד ,לא בדקתם מייד את
נדרך הנהג ובלם את ריססו .שיוסר במדים
השטח ?׳ והוא ענה לי שבשביל המשכורת
סימן לו בתקיפות לעצור וניגש במהירות
שלו לא שווה ■לו שיהרגו אותו.
אל ■הג׳יס .יהיה זה סמל אברהם יהלומי,
״קצת יותר מאוחר ,כשבאו השוטרים
שתקע את ראשו לתוך הרכב ובחן בקפדנות
לצלם ולקחת עדויות ראשונות ,שמנו לב
את ושיני נוסעיו.
לערימת התכשיטים שהיתה זרוקה ליד
״!אתה יפול ללכת,״ הצביע הסמל על
הכספת .יצאתי לרגע מהחדר ,וכשחזרתי יאחד הנוסעים .״ואתה נשאר אתי,״ אמר
שמתי לב שחלק מערימת התכשיטים נע  •לשני ,הערבי .לנוסע הערבי עדיין לא
לם .אמרתי לביני אריה ,תראה מה זה!
היה ברור סטה חטא ,אך סמל יהלומי
השוטרים גנבו כרגע חלק מהסחורה ש  הבהיר לו !במהירות את כוונותיו האמי 
היתר ,על יד,ריצפה.׳ אבל אריה אמר לי
שאין טעם לעשיות מזה ענין באותו רגע,
ושזה רק טיפה בים יחסית למה שגנבו
הפורצים.״
רק אחרי הבדיקות הראשונות של ה־
מישטרה ניתקו בעלי־החנות את מערכת
האזעקה שעדיין פעלה ,ורחוב העסקים
המרכזי של תל־אביב שוב שקע בשקט
לילי.

״ ה מכ ה שהרבצגו
בלילה״

תיות .הוא פקד על הערבי ׳לרדת מהרכב,
להיכנס לחציר ■נטושה בסביבה ולשלשל
את !מיכגסיו.
הערבי נדהם■ ,אך השוטר חיזר על דב־
ריו ,הפעם בטון :מאיים ותקיף יותר• היחא
הזהיר את האיש המבוהל כי אם לא יפ 
שיל את מיפנסיו במהירות ,צפוי לו לילה
קישה בתחנת״המיישטרה או בביתיהנדעצר.
הערבי שקל את האפשרויות העיומ־
דיות ■לפניו׳ ובחר להיכנע לשוטר וביל-
בד ׳•שלא יבלה את הלילה ׳במעצר .השניים
נכנסו לחצר אפלה ברחוב הירקון ,ושם
ביצע הסמל יהלומי בערבי ׳מעשה סדום.
לאחר שבא על ׳סיפוקו ,קיים השוטר את
הבטחתו ושיחרר את ■קורבנו.
אולם הערבי המושפל קילקל את האי-
דיליה המינית של יהלומי .הוא לא חזר
לביתו ,אלא ניגש מייד למטה ׳מרחב היד-
קון כדי להתלונן על המעשה ושנעשה בו.
כאשר ביקש להגיש יאת !תלונתו ,לא הא-
■מיו היומנאי למיושמע אוזניו ,וכשהוא
מוכה תדהמה העביר את ׳המתלונן אל
קציגת־הסייור כוכבה יחזקאל.
המפקחת כוכבה יחזקאל ,שהתחילה את
הקאדיירד ,שלה במחלק הסמים של היחי 
די ,המרכזית ׳במחוז תל־אביב לומדה מ
ניסיונה שיש להתייחס ברצינות לכל תלו 
ני׳ גם אם זו ׳נשמעת •דימיונית לגמרי
או :אבסורדית יעד אימה .הקצינה שאלה
את הערבי אם יהיה ,מסוגל לזהות את
השוטר שהתעלל בו׳ וזה ענה סביטחץ
ימלא יכי לעולם לא ישכח את !מראהו ■של
השוטר הסוטה.
בשלב זה!.עדיין היה בידי!מסקיחת המיש־
טרה למנוע את המפולת הגדולה במיש־
טרת תל־אביב ,אלא שהיא לא ידעה את
העתיד להתרחש •ימים ספורים לאחר־מבן.
סשומרת־יחוק נאמנה החליטה הקצינה לל 
כוד את השוטר !שביזה את ומדי המ״שטרה
ואילץ !את הערבי לשכב עיסו!מיושפב זכר.
ומיסדר־הזיהוי נערך ללא ידיעתו של
סמל אברהם יהלומי .הסמל יעבר ליד קור 
בנו׳ !והערבי זיהה אותו ללא היסוס בנוכ 
חות הקצינה .כאשר החלו חוקרי הפרשה
בפעולתם ובאו אל ׳ביתו ■של יהלומי כדי
לשוחח עיטו ,היתד .בבר הטפולת במיש־
טרת מחוז !תל-אביב בלתי־נטנעת ,והובי 
לה ■לבל הגילויים הסנסציוגיים של השבו 
עות האחרונים .המפולת לא יכלה להימנע,
יכי דירתו של ©סל המ״שסרה ואברהם יה
לומי התגלתה כמחסן של רכוש גנוב.
יהלומי'ניסה להתגונן ולהתפתל בתי 
רוצים שוגים ומשונים ,אך גלחץ לקיר
ללא רחם .ב שלג ומסויים של החקירה
גילה לחוקריו ששוטרים רבים עושים
■כמוהו !ושולחים ידם בגניבות מעת לעת.
דחיסה נוספת לחקירה ■ניתנה על-ידי גי 
לויו של ■מדליון יקר-ערך :אצל יהלומי,
שהוביל את החוקרים אל ׳שוטרים אחרים
ושנחשדו בפריצות וגניבות רכחש■ .יהלומי
סיפר ׳לחוקריו יני ידוע לו על שוטרים
׳שמתפארים ביניהם על ״המכה שהרבצינו
בלילה״ בחנויות ובבתי!-מפורים ברחבי
העיר.
לתדהמתם של החוקרים התגלו דבריו
ישל יהלומי באמת לאמיתה! .מפקד המחוז,

ניצב יסשה טיוימקין ,דיווח למפיכ״ל במהי 
רות על המתרחש במחוזו .רנדיניצב תנורי
ביקש לדעת בכמה שוטרים ׳מדוביר וטיוכד
קין דיווח על ארבעה ,אך תיקן עצמו
■מייד והוסיף ■עוד שני שטות .כעבור ימים
אחדים הגיע :מיססר החשודים לתריסר.

א ל ק ר ט ני ס ה
להתאבד
ךן דצאדת החקירה ,שרוכזו בידיו
 * 1ושל סגן־ניצב אליהו לביא ,זיעזעיו
את ושורות המקשיטרה! ,מישיטרת מחוז תל-
אביב דמתה לסיר־לחץ :שאיש אינו :מעז
לפתוח את ׳מיפסהו מהישיש פן יתפוצץ
בידיו .היה זה המפכ״ל תבורי שהחליט
לפתוח שסתום ישל פורקן ,ולפוצץ את
הפרשה בבית המישפט .הטיהור הגדול
נכנס להילוך גבוה.
ביום רביעי ה־ 24באוגוסט ,כשפניו חיוו 
רים יפסיד ,עלה סגז־ניצב אליהו לביא
על דוכן העדים ׳בבית מישפט השלום
בתל־אביב .בקול רועד מזעם ,ביקש לביא
מהשופט יד,תורן ׳לעצור ל 15-יום שלושה
סמ׳לידמישטרד״ בחשד שביצעו גניבות ו 
החזיקו ברכוש שנגנב !מחנויות.
על ספסלי האולם ,שבדרך־כלל גודשים
׳אותם פורצים ,שודדים ויצאניות ,יושבו
הפעם עבריינים :במדי המישטרה .המי׳ש־
לויח הראשון שהביא ׳סגדניצב לביא בפני
השופט היה מורכב ומשלושה אנשי ׳מיש-
טירה :הסמלים עמנואל )ליאון( קהנר ,עי 
מנואל קליין ואברהם יהלומי.
בבקשה להוצאת פקודת־המעצר כתב
הקצין החוקר לביא :״בתאריכים שונים,
בהיותם בתפקידי שמירת רכוש במקומות
פריצה לבתי-יעסק ,לקחו חלק מהרכוש
שהיו מופקדים על שמירתו .חמייקרה נ״ש־נד ,במקומות רבים.״
למחרת הגיע לביית־המידשסט !מיושלוח
שני שיל חשודים .הפעם ,לצידם של שלו 
שת הסמלים חיים משח ,חיים סומך ודויד
נמר ,יישבה רמות ידועה !ומפורסמת .זה
היד ,המפקח אליברט אלקרט ,הבלן מחוז
תל-אביב ,שאף לגביו הועלו חשדות ׳כב
דים של גניבת ירכוש.
במשך השעות הארובות שבהן היד ,ה־
:מפקח אלקרט !נתון לחקירת חבריו למדים,
יעבר הא״ש את החווייה הקשה בחייו.
שלוש פעמים ניסה להתאבד .הוא הטיח
את ראשו בקיר בכל כוחו שוב ושוב.
החוקרים הציבו לידו בלש !מד,יחידה המר 
כזית כידי לשמור על חייו של הקצין
החשוד.
החשדות שהועלו הפעם בבית־המישפט
היו חמורים עוד יותר .החוקרים טעינו
כי אנשי־המישטרה ׳•שנעצרו נהגו לפרוץ
לחנויות ולגנוב מתוכן ,וזאת אחרי שה 
גנבים המיקציועייים עזבו ואת מקום ה-
פשע לאחר ושנטלו את עיקר שללם .בר 
שימת הסחורה הגנובה היו פופולאריים
במיוחד פריטים בגון שעונים ,עטים יק 
רים ,מכשירי !אלקטרוניקה ומתוחכמים,
ציוד צילום ,כסף מזומן■ ,תכשיטים ,יזד
)המשך בעמוד (26

חיפוי מי שטרתי
לפריצה
ך* כדקד ה מ ח ר ת החלה החקירה ה 
*■ ממשית,, .באו אלי בתשע ■בבוקר מ 
היחידה המרכזית,״ מספר אריה פוזיילוב,
״ושאלו אותי במי אני חושד .אמרתי להם
מייד שאני ■חושד שאנשי מישטרה הם
שפרצו ■וגנבו ,היות שלא ייתכן שהשוד 
דים יעבדו בחופשיות כזו כשמערכת ה 
אזעקה פועלת באמצע רחוב אלנבי .מישהו
מהמישטרה היה מוכרח להשתתף בעצמו,
או לפחות לחפות על ההתפרצות■ .נוסף
לזה סיפרתי בחקירה על כך ׳ששוטרים
גנבו חלק מהתכשיטים שהיו על הריצפה
לאחר השוד ,ואם לא השמידו את סירטי
ההקלטה ואת רישומי העדויות ,אז עדותי
מאז מקבלת היום את האימות הסופי.״
חיקרי המישטרה לא התייחסו ברצינות
לטיעוניו של אריה פוזיילוב .הם היפנו
את החקירה לכיוון מפתיע .החשוד העיקרי
בשוד הפך אריה פוזיילוב עצמו .״מייד
אחרי שהאשמתי את המישטרה באחריות
לגניבה,״ טוען אריה ,״הם עצרו אותי
והתחילו לטעון שבעצם אני הוא זה שיזם
את הפריצה כדי לזכות בכספי הביטוח.
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נ ו בוצעה הפריצה

הפונה לרחוב אלנבי נראית בתמונה מימין .תוך הפגנת תיכנון
מדוייק וידיעת השטח ,שברו הפורצים את קיר חדר־השירותים
שבירכתי החנות )בתמונה האמצעית( ,רלאחר־מכן שברו את הקיר

שממול על־מנת לחדור לחנות סמוכה ,לצורכי ספורט .הפורצים
שברו את הקיר המשותף לשתי החנויות ,בדיוק ליד הכספת
הגדולה של תחנות )בתמונה משמאל( שעדיין לא תוקנה ,ורק אז
פרצו את כספת הפלדה ונמלטו עם ,שללם .סימני התיקונים
במקומות הפריצה עדיין ניכרים על הקירות )בתמונה האמצעית(.

