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אחת. פעם שטיינקה, את גשתי ת
הר־ נוסע אני שלי. חבר אינו ברוך •
קש בעל עשיר, ידיד לי יש לחו״ל. בה

 אנשים להכיר לי ועוזר בי שמאמין רים׳
 אבל הצלחתי, לא כה עד עסקים. וליזום
 עומדים ורחמים אני טובות. צופה העתיד
 ואליהו בניו־יורק, גדול עסק לפני עכשיו
 יצליח, כשזה בשבילנו. בזה מטפל קידר

 עיסקה איו מזה. יידע בארץ מם־ההכנסה
חוקית. שאינה בה מעורב שקידר

שאי טוב בחור שהוא רחמים עם הצרה
ונק מסתבך הוא ולכן לא, להגיד יכול ני

מת הוא כאלה. נושאים מיני כל עם שר
 צרי- המישטרה אנשי לעזור. שלא בייש

 לא אבל שלהם, העבודה את לעשות כים
 שאמרו מפני רק מישהו, של לחיים לרדת

 המישטרה על מישהו. פעם היה שהוא להם
 לע- לעצור ללכת ולא ביסודיות, לבדוק

 כלום ואין בחוץ האדם ובסוף רעש, 1שיי
להתמוטט. יכול חזק הכי האדם נגדו.

העבו־ שיטת את שיחליפו הזמן הגיע
 לצוות שיצרפו לעבוד. איך שילמדו דה.

 לנהוג איך להם שיסביר פסיכולוג שלהם
 כולם אל יתייחסו ולא מיקרה, כל לגבי

לצע וזהו. מעצר כשהעיקר שווה, בצורה
 שמקבלים אנשים במישטרה יש הרב, רי

 להם ומתאים האנושי, המין מחלאת מידע
 ולפעול האנושי המין חלאת עם לשוחח

פועלים. שהם כמו
 לגלאי- ללכת מוכן שאני לך אומר אני
 שנים עשר שכבר ולהצהיר רגע, כל שקר

 בלתי- עיסקה בשום קשור לא אני ויותר
ל מספיק לא זה בישראל. חוקית
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 תלמד שהמישטרה
לעבוד איך______

יהושע שהיהדומן סבווה המישטוה
 היעלמם תעלומת

תכשיטי־ של

אבגוד!״ ..לא
)25 מעמוד (המשך

 לא אותם. אוהב שאני בדרך מהחיים הנות
 כמה להם ואעזור שלי, לחברים אתנכר
שאוכל.

 האבא של רכוש בתים, שני לי יש
תמרו חנות בו שיש בשוק אחד בית שלי,
 עם בחנות, חצי יש ולי אחי, של קים

 גרים שיינקין, ברחוב השני, בבית משכורת.
 לי שנותנים דברים כמה עוד לי יש הורי.

 מנהל רק אני אמי. עבור חודשית הכנסה
 בחוץ* אמי. עבור אבי של הרכוש את

 יכול מעוות ראש ורק כלום, לי אין לארץ
 עובר לא אני שם. רכוש לי שיש להגיד

 אני גרמניה. דרך ולא אמסטרדם, דרך
 ועיסקות־ אני להרואין. קיצוני הכי המתנגד

בכללן! לקשר אפשר איך הרואיןן!
 לפני פלמחים בקיבוץ שנים שלוש הייתי

 הדברים וכל כמסגר, לעבוד שהתחלתי
 בראש. טוב לי נתקעו הקיבוץ של הטובים

 מכיר מיזרחי? יהושע את מכיר אני אם
 רחמים אל בא הוא בעייה. לו יש אותו.

 שבא שמי היא שלו הצרה ורחמים, ארירוני,
 לו, לסרב מסוגל לא הוא בעייה עם אליו

 מזרחי אז כסף. מזה מפסיד הוא אם גם
 לא אני הסתבך. שהוא וסיפר אליו בא

בנוש עסק מזרחי) (יהושע ששוקי מאמין
 באיטליה אותו שתפסו זה פליליים. אים
 לי תראה ויהלומים? זהב הברחת על

שאי כאן היהלומים בבורסת אחד יהלומן
 רק היא הצרה וזהב! יהלומים מבריח נו

רו שמו היה אילו אשכנזי. אינו ששוקי
 בצרה, נופל והיה גולדשטיין, או בינשטיין

 אחד כל שמים היהלומנים, מתאספים היו
 שיוכל כסף לו ונותנים דולאר אלף מאה

 ואי- מזרחי, הוא אבל הבוץ. מן לצאת
נפל. הוא אז אידיש, עימו לדבר אפשר
 אתה במיקרה. פעמיים, איתו נפגשתי אני
 פלילי למשהו קשר לי היה שאילו חושב
 חזרתי, אבל ? לארץ עכשיו חוזר הייתי

 לארץ, שנכנסתי עובדה לפחד. ממה לי ואין
 שום אותי שאלו ולא אתי דיברו ולא

בהי הונאות על לו שמחכים אדם שאלה.
ישב אותו? עוצרים לא מיליונים, של קף
 רחמים, על הדיון כשהיה בבית־המישפט תי

 שאני לשופט ולומר לקום חשק לי והיה
 על מבוקש שהוא טענה שהמישטרה האדם
 ימים כמה כבר אני והנה בהונאות, קשר

אחת! שאלה אף אותי שאל לא ואיש בארץ,
 נשאר היה לחשוש, מה לו שהיה מישהו

 יודע ואני לבוא, החלטתי אני אבל בחוץ.
 אני שלי. החבר ונגד נגדי כלום שאין

 של הדברים מכל שבמשהו מאמין לא
שמצלי כמו אמת. שמץ יש המישטרה

 דרך את גם כך הציבור, את לבלף חים
 שיש סבור שאתה נניח המישטרה. חקירת

 ואתה רציני, כבד, משהו עם עסק לך
 ל־ להגיע כדי מושלם לתיק להגיע חייב

 הסוף. עד תחקור קודם אז בית־המישפט.
תפעל. אז ורק הנושא, את תסגור

 אותה מכשילה המישטרה של ההתנהגות
 הו־ ולאסוף בשקט לעקוב במקום בעצמה.

 סיפורים, ומפרסמת עוצרת היא כחות,
עצמה. של לחקירה ומפריעה

בוכמן גירה

 ב־ חגג יצחק רב־פקד הציג איטר ^
 צריך ■מדוע סיבות׳לחוב, בי׳ת־הימיישפט *

 ■נוספים, יזם 15ל־ מזרחי יהושע יאת לעצור
ה הסיבות מהן ברמז, ■אף ■ולו אמר, לא

 ל־ ■שיש המישטדה סבורה בגללן אמיתיות
 גם אפל בפרשה. במרץ ולחקור המשיך

 את לשכנע סדי היה די שהביא בסיבות
שביקשה. את למישטרה לתה בית־המישפט

 מעודכן היה לא עצמו חגג גם כי ׳נראה
 ואחרת המישיטרה. חוקרי ■שיודעים ■מה בכל
 ■הימישיטרד, בידי אין ■כי מצהיר היה לא

 שהשתמשו ׳אלה כדוגמת בנקאיות המחאות
 ■לפני שבן !בדרונהאפריקה. בהונאות בהן
 בלדדית בלוד המיישטדה עצרה שנה חצי
 ניכר מיספר ובידה ידוע, אייש־עסקים של
 צ׳ייס כגון בנקים שיל כאלה, המחאות ■של

 לקחתן עמדה היא בנק. וג׳נראל מנהטן
 הרמאים. ■את שישמשו ■כדי לדרום־אפריקה,

 ומש* אייש־העסקים, ■את עצרה המישטרה
 חקירה לצורכי הוחזק פעולה לשתף ■הסכים
 יושב בעודו שם, ■בירושלים. רם במילון

 המישטרה לחוקרי מסיר מרופדת, ככוריכה
הסיפור. כיל את

 הייתה ■לא חגג שיל המוטעית הודעתו
 כדי הפל, עושה המיישטרה ישכן מיקריית.
 שבידה. המידע את !הכרם מחבורת להעלים

 שייתוף־פעולה בלי כי לה, ■בדור כבר עתה
 די לאסוף תצליח לא מזרחי שוקי מצד

הכרם. ■ראשי ׳נגד מאשים חומר

הענק
היקר

 עיסקי כי יודעים וקרי,המישטרה ^
 קשורים חיו שוקי של ההברחות 1 1

 את להעמיק מנת על הכרם. בעיסקי
 פרנקפורט ממישיטרית ביקשו הם החקירה

 חבורת מעשי על לה הידוע המידע כל את
 להונאות ■בקשר הן — ׳בגרמניה הכרם

 יאה־ להונאות בקשר והן הדרום-אפדייקאוות
 הומר הגרמנית,מצוי המישטרה ׳בידי ׳רות.

 גרהארד ■של ׳פגישותיו יעל לדוב ■מוקלט
ה־ של הגרמני הענף את שריכז שטיינקה,

י ו 1 מ 1 ך1  על־ידי ומופצת מזוייפת היא דולר. 10 של בסרך נוסעים המחאת זוהי ^
 גס המפיצים דולר. 100 של המזוייפים השטרות את שמפיצים אלה י • • י■ י י*

בחו״ל. הגדולות להונאות בסיס ששימשו הבנקאיות, ההמחאות להספקת אחראים

 ׳מחבורת ■אחרים ואנשים ברוך עם הונאות,
 התברר אצרה, הגיע החומר ■כאשר הכרם.

מכירות עיסקי על פרטים גם כולל הוא כי

ב מעוניין להיות היד, יבול עצמו ביוכמן
 בקשיים נתון היה בוכמן היהלומים. השגת

משופרים. היו לא גיילה עם ויחסיו כספיים

של המיליונים

והיהלומים שוס׳

להב וקשה מעולה, נחשב הזיוף דולר. 100 של מזוייף שטר זהו
 על־ידי כוסו השטר שעל המיספרים יסודית. בדיקה בלי בו חין

המזוייפיס. השטרות של הסידרה מיספרי ברבים שיתגלו רוצים אינם הס המפיצים.

 חבורת ראשי עם בשיתוף שעבד מזרחי, שוקי של מעצרו
 בקשיים מזרחי הסתבך כאשר יום. 15ב־ הוארך הכרם,

בלחץ. לעמוד שיוכל נשימה, ארכת לו שיתנו נושיו לשכנע אחרוני רחמים ניסה כספיים,

 בפרנקפורט. מזרחי ישל גדולים יהלומים של
 ■נפגש לפיו מידע גם נימסר למישטיה

 היהו־ המולטימיליונר עם פעמים כמה שוקי
 ניצול- בוכמן, (״יוסלה״) יוסף די־גרמני,

 מועדוני־לילה, בעסקי שהתעשר השואה,
בגרמניה. ומקרקעין זר מטבע

 שוקי כי הסברה את חיזקו אלה עובדות
 ב־ הכספות שוד על משהו יודע מזרחי

 וכן גדולים, יהלומים ׳נשדדו ביו רמת־גן,
 באשר סוכמו• גילה של ׳הגדול השוד על

 של בציבור הידועה של יהלומיה נשדדו
 כי ברור היה .1975 שנת באמצע יוסלה,

נש היהלומים היטב. מתוכנן מיבצע זהו
 כשנח־ פיתוח, הרצליה בלב היום, לאור דדו
 של מידיד, אופנוע רוכבי שני בידי טפו

בבנק. בכספת להפקידם שעמדה בעת גילה,
 דו־ כמיליון היד, השדודים היהלומים שווי

 מידע היה לשודדים כי ברור היה לאר.
 כי ידעו והם גילה של תנועותיה על פנימי

 בכספת היהלומים את בוקר אותו תפקיד
 אותם ענדה לכן קודם שלילה אחרי הבנק,

חתונה. במסיבת
יוסף כי המ״שטריה הישירה היתר בין


