
זונה השריש׳ גס אבר - השלישי את להושיע

השודד
השלישי?

חי וערכו השלושה את עצרו הם הלוקש.
מצ קייקוב מתי אצל בכליהם. יסודי פוש

 בכתב־יד, נרשם, שעליה נייר פיסת או
 מיספרי- שני ולצידו ח.״ ״יהודה השם

טלפון.
 חזי, ליהודה שהכוונה העלה קצר בירור

ב בגדים למימכר (״באסטה״) דוכן בעל
 בכרם הידועות הדמויות ואחת הכרמל שוק

התימנים.
מת 38ה־ בן חזי של הרשעותיו רשימת

הת וכוללת נערותו בתקופת עוד חילה
 בכרטיסי-קול- וספסרות תקיפות פרצויות,

 הורשע לא שנים שמונה מזה אך נוע,
בפלילים.

 שלושת נשברו ממושכת חקירה אחרי
 גירסת־ למסור וניאותו המילטשה, בעלי
 החוקרים באוזני הנשק. מקור על אמת

 אפי העצורים, מן סיפרו'שניים המופתעים
 מסמ- מעשי־שוד על קייקוב, ומתי פריוב

 חצי־שנה, במשך ביצעו שאותם רי-שיער
 לסיד- נושא בכבוד לשמש שיכלו מעשים

 היה לדיבריהם בטלוויזיה. סירטי־פעולה רת
 מעשי־השוד בכל פעיל שותף חזי יהודה
הללו.

 העשיר החבר
עזר

 קיי- מתי סיפר במישטרה עדותו ף*
משרת במילואים אתי ״יחד קוב: ■

 איך התפלאתי תמיד גוט. רפי בשם בחור
שאל כסף. לו ויש במכונית־פאר נוסע הוא
 התחמק תמיד הוא אבל כך, על אותו תי

 מיל- האחרונה, במילחמה ישירה. מתשובה
באו וגוט, אני היינו, יום־הכיפורים חמת

עסק בתפקידנו יחידה. ובאותה אוגדה תה
ידי והיינו אוהל באותו גרנו בשיטור, נו

 מצבי על לו מספר הייתי אני טובים. דים
 ׳אני לי: אמר השיחות ובאחת בבית,
 בבית שמצבי שהבין אחרי לך,׳ אעזור

כספית. מבחינה קשה
 ובכל- עובד. אינו גוט שרפי ידעתי ״אני

 מזמין היה הוא כסף. הרבה לו יש זאת
 בלי כספים ומפזר במיסעדה, החבו״ה את

 עוזר גוט היה המילחמה כל במשך חשבון.
׳והתיידדנו.״ קטנים בדברים לי

ב כי לגוט סיפר הוא קייקוב, לדיברי
 של מפקידה יהלומים תיק לשדוד כוונתו
 אמר ובתגובה היהלומים, בבורסת סוחר

 במישטרה: עדות אותה פי על גוט׳ לו
לע מטורף? אתה השטויות, את ״תעזוב

 מיל- לך כשיש עכשיו, כזה דבר שות
 שלך? המעמד את להרוס רוצה אתה ? טשה

שמומחה בן־אדם לי יש טיפש. תהיה אל

'זי מיסדו י  שהוצגה כפי חזי יהודה של תמונתו י
במיש־ זיהוי במיסדר פויוב, מנשה לפני

 של פרקליטו בו נכח ולא כמקובל, חי, היה לא המיסדר טרה.
 המציין התמונה, בתחתית שהתאריך הפרקליט, טמן במישפט חזי.
 הוא ממעצר, פריוב של שיחתרו יום שהיה חזי, של מעצרו יום את

פריוב. את הכיר שלא בחקירתו טען חזי בזיהוי. לפריוב שסייע

מיל־ בעלי משלושת אחד פריוב, מנשהחנשס גילוי
 מעורבים שנמצאו היהלומים טשת

 על מצביע בתל־אביב, אחרות יהלומים מילטשות של שוד במעשי
 בעת נתגלה השוד, ציוד כלי־הנשק. עם השק הוסתר שבו המקום
 ליהודה שייך שהנשק טענו המילטשה בעלי גנוב. רכוש אחר חיפוש

זיכויו. אחרי מייד שימחה,זיו, פרקליטו עם חזי יהודה למעלה: חזי.

 ד,מרכזית היחידה מאנשי השוטרים, גנוב.
 הגנוב לרכוש נוסף במקום, לגלות הופתעו

ושטי ואלקטרוניקה חשמל מכשירי שכלל
 ובו צבאי, (קיט־באג) חפצים שק גם חים,

 ברטה, אקדח מחסניות, עם עוזי תת־מיקלע
שונים. וכלי־פריצה כובעי־גרב כפפות,
 העדה מיוצאי שלושתם המילטשה, בעלי

 בו־ ביניהם לתאם עוד הספיקו הבוכארית,
 גירסתם, את השוטרים, בנוכחות במקום,

 הבוכא- ,בשפה ביניהם מדברים שהם תוך
 במיזבלה מצאו השק שאת טענו הם רית.

 היום למחרת להביאו והתכוונו הסמוכה,
את בלעו לא הבלשים לתהנת־המישטרה.

 תל-אביב מחוז מישטרת מטה ך*
נכאים. אווירת האחרון בשבוע שררה ״

 שהתנהלו הגדולים ממישפטי־השוד אחד
היחי חוקרי תלו ושבתוצאותיו באחרונה,

 מעשי- כמה של פתרונם את המרכזית דה
 הסתיים יהלומים, במלטשות שאירעו שוד

 שנחשב חזי, יהודה הנאשם, של בזיכויו
 כ״מיקצוען המרכזית היחידה אנשי בעיני

 ״לפי מזויין שוד מעשי שביצע שכיר״
הזמנה.״

 להביא ניכרים מאמצים עשתה המישטרה
 מאחרי אל ■ולשליחתו חזי של להפללתו

 כתב־האי- ממושכת. לתקופה ובריח סורג
 שוד כגון חמורות האשמות הכיל נגדו שום

 קשר קשירת שוטר, לרצח ניסיון מזויין,
 מטעם לסוכנים. סמים והחזקת פשע לבצע

 שלושה בתוכם עדים, 32 הופיעו התביעה
 במעשי־שוד, חזי עם השתתפו כי שהעידו

 עד־מדינה של מעמד קיבל מהם אחד וכי
 לארצות־ עדותו מתן אחרי מייד ונשלח
 והאחר ישראל, מישטרת חשבון על הברית

מפליגות. הטבות הוא אף קיבל
 — בית־המישפט זיכה הזה, המאמץ חרף
וי- אליהו כהן, בנימין השופטים בהרכב

משלו חזי יהודה את — בר ונחמיה נוגרד
בהח ״רק״ הרשיעו אלה, אישומים שה
 מאסר עונש עליו וגזר מסוכן סם זקת

 עם מייד וכך, מעצרו. תקופת את שחפף
 חזי יהודה היה הדין, הכרעת הקראת תום

חופשי. אזרח
 הבעלים

השודדים היו
 אפ- ■האחים פתחו 1^76 שנת סוף

 בשותפות פריוב, ומנשה (״אפי״) רים -1
 מילטשת קייקוב, (״מתי״) מתתיהו עם

 בתל־אביב. בן־אביגדור ברחוב יהלומים
 כמה והעסיק סנטר, יהלומי נקרא המקום
 של השגחתו תחת שעבדו שכירים פועלים
 מבין בעל-המיקצוע שהוא פריוב, מנשה

השלושה.
ה מעיסקיהם השלושה שהפיקו הרווחים

חיפ והם כנראה, אותם, סיפקו לא כשרים
יותר. ומהירה קלה להתעשרות דרכים שו

 על פשיטה המישטרה ערכה 1977 ביוני
רכוש לאתר במטרה סנטר, יהלומי מילטשת

כוי חסינות ניתנה לשניים בשוד. חשודים היו שלושה
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