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 כשהורה האחרון, החמישי יום ף*
 בתל- המחוזי בית־המישפט נשיא ■י■

 מייד לשחרר כהן, בנימין השופט אגיב,
 בתל־אביב, רמאדה מלון עצורי מרבית את
 המיש־ לצמרת קרה כמיקלחת הדבר היה

טרה.
 לדעתו כי שקבע, מישפט הוסיף השופט

שהו אותם את לעצור כלל מקום היה לא
במע להשאיר הורה למחרת לשחרר. רה
 נתפס מהם שחלק כיוון עצורים, כמה צר
 היה חלק קוקאין, של זעירה כמות עם

 חלק ולגבי בעסקי־סמים, עשיר עבר בעל
שהוק חשודות, שיחות של הקלטות היו
תואדה. מלון בחדרי לטו

 למיבצע, ביותר עלוב סיום זה היה
 לכן, קודם ימים כמה בעיתונות, שהוגדר
צמ ומעצר המאורגן״, הפשע של כ״ועידה

בישראל. הסמים סוחרי רת
 היחידדדלפשיעה־חמו- אנשי פרצו כאשר

לחדר מינקובסקי ראובן תת־ניצב של רה

ידו היו לא אלה שיטות עובדים. או חים
 יגביר גילויין כי ספק ואין כה, עד עות
 עבירות בביצוע העבריינים זהירות את

בעתיד.
 מתוחכמות שיטות־עבודה לשרוף מוצדק

 המיש־ תפסה אילו תוצאות. יש כאשר
כשבי ואחרים גולדשטיין אסלן, את טרה

 כשיש או סמים, של ממשיות כמויות דיהם
ש כפי אבל מילא. — ממשיות הוכחות

 המישטרה תצליח אם עכשיו, נראה הדבר
לצרי סמים החזקת על אסלן את להרשיע

 כל לגבי הצלחה. זאת תהיה עצמית, כה
לכתב־אישום. חומר יהיה אם ספק היתר,
המע כי ספק אין כה, עד הנראה מכל

 בעיתונות הפירסומים וגל הראוותני צר
 מחיר בכל להשיג ונועדו מוצדקים, היו לא

עו המישטרה כי הציבור, לעיני הוכחות
הפשע. נגד משהו שה

 הפירסומים וגל ומאדה מלון מעצרי
אנשי של לדעתם מוחלט בניגוד נעשו

בן־גוריון. מנמל־התעופה היהלומים
 המחאות הפצת על עמרמי, נעצר כאשר

ה בעמודים הכותרות בישרו מזוייפות,
 רשת נחשפה כי העיתונים של ראשונים

 ומבריחי־ זייפני־המחאות של בינלאומית
 המעצר הסתיים ימים כמה תוך כסף.

 ומן הפרקליטות, לבין עמרמי בין בהסכם
 צנוע כתב־אישום נותר הבינלאומית הרשת

 מינ- של חוקריו מצד ויתור תוך ביותר,
 על מעמרמי הודאה גביית על קובסקי
 כיהלומן שעשה והברחות, מטבע עבירות
לווי הסבר ניתן לא היום עד מכובד.

זה. תור
 יותר מדגימה היהלומים גניבות פרשת

בעיתונים. עשיית־כותרות שיטת את מכל
 מלטשת בעל הסכים משנה יותר לפני

 ה־ עם פעולה לשתף בתל־אביב יהלומים
 רכישות על מלא מידע ומסר מישטרה,
 בן־גוריון. מנמל־התעופה גנובים יהלומים

ושו־ חיוני מידע מסר משתף־פעולה אותו

(המסך) א* נספח

י תרשים י - ארגדג הארצי המטה אגפ

בפשיעה__הלחימה__אגף

ש ן א ר
האגף י;

) ;פלילית־) ;כלכלית׳

המישפזרתי הצוות דו״ח של גתרשים נפרדת מחלקת־מודיעין
בוצעו לא ועדת־שימוון המלצות

 ״על שם לתפוס בתיקווה ומאדה, במלון
כמו עם ואחרים, אסלן יחזקאל את החם״

 למצוא הצליחו סמים, של ממשיות יות
בעצ הידוע אסלן, אצל קוקאין כגרם רק
 זעומה כמות על-סמך קוקאין. כצרכן מו,
גולד פנחס את ביניהם איש, 10 עצרו זו

 יחזקאל לוין, עמליה אפללו, דויד שטיין׳
 נחמן דושי, אירים זהבי, אירים גרשוני,
 וכן שבת, אליהו גרשוני, יחזקאל שבתאי,

עצמו. אסלן את

 פירסוס
מחיר בכל

 של חדרו על ימים, שלושה שנמשך י י מעקב אחרי באו והמעצר פשיטה ן*
ב לגור עבר אסלן רמאדה. במלון אסלן
 ויתר מאשתו, שנפרד אחרי זה, מלון

ב לחדרו ונכנסים באים נראו הנעצרים
מלון.

 המישטרה חשפה המעצרים מן כתוצאה
 פועלת, היא שבהן ביותר, חדישות שיטות

והאפ חדרים, לקירות מבעד ציתות כמו
אור־ של במסווה לבתי־מלון לחדור שרות

 יום־יום החיים תל־אביב, מחוז מישטרת
 שהד אותם כי ושידעו הפשע, עולם את

ועי משתתפי אינם אסלן של לחדרו דמנו
 ניכר שחלק כשם — ראשי־הפשע של דה

 אלא אינם המפורסם ״11ה־ ״מיסמך מנזכרי
 באה ולפרוץ לעצור ההוראה דגי-רקק.

 שיחידתו מינקובסקי, ראובן מידי אישית
להר כדי המאורגן, בפשע להילחם נועדה

 וע- מסקנות את מיישמת שהמישטרה אות
 רשימות בגל לווה המעצר דת־שימרון.

ואנ מינקובסקי כיצד שתיארו בעיתונות
 ועדת־שימרון, מסקנות את מממשים שיו

 למילחמה החוקרים טובי את גייסו וכיצד
עו אלה מאמרים המאורגן. הפשע בצמרת

ה הפשע ראשי אצל הן גלי־צחוק, ררו
 את המכירים השוטרים אצל והן מאורגן
היטב. הנושא

ת זיוף או ח מ  ה
מים ויהלו

ת ^ ש  שתי מזכירה רנזאדה מלון ר
 :מינקובסקי טיפל שבהן אחרות, פרשת ״

גניבות ופרשת עמרמי דויד של מעצרו

 שנה שבמשך מינקובסקי, של לאנשיו טף
 דבר עשו ולא בו השתמשו לא כימעט

המידע. לחקירת
 מינקובסקי, של היחידה אנשי 40 מבין

 גניבות- בעסקי קנובלר משה רק עסק
מיל כגניבת מכן לאחר שתוארו היהלומים,

המדינה. בתולדות הגדולה יארדים,
 מיח־ אנשי עצרו חודשים כשלושה לפני

 ובה מכונית תל-אביב מחוז של לק־הסמים
 חזן יהודה התכשיטן את ועצרו חשודים,

 בחקירה גדולים. וסכומי־כסף יהלומים עם
גנו היהלומים כי הנתפסים הודו קצרה
בים.

 שהיו אחרים, של ושמות חזן של שמו
 על- למינקובסקי נמסרו במכונית, עימו

 אולם לכן, קודם רב זמן משתף־הפעולה ידי
 המיק- מעצרם רק נגדם. נעשה לא דבר

 מינ- את הכניס מיחלק־הסמים, על־ידי רי,
לפעולה. קובסקי
 אנשי את סילק לתל-אביב, ירד הוא

 עצמו. על ולקחה החקירה מן תל־אביב
ה הגניבה על העיתונים בישרו למחרת
 צפויים מעצרים ועל בהיסטוריה, גדולה

בתל-אביב. הבורסה חברי יהלומנים, 20 של
כמה ומילבד חודשים, כמה עברו מאז

 בבורסת- יהלומן שום נעצר לא גרוזינים
 את שקנו המלטשות התגלו ולא היהלומים,

אותה. ואירגנו הגנובה הסחורה
 נועדו הכותרות עכבר. ההר הוליד שוב
במציאות. הכישלונות על לחפות

 במלון נערה
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נקל כאלה ראווה מעצרי־ אור ^
 . על בתל-אביב רותחים מדוע להבין *

 כי זוכרים חל-אביב אנשי ומאדה. פעולת
 לוין עמליה הגיעה חודשים כמה לפני

 ב־ בזמנו שדווח כפי בישראל, לביקור
 הילטון למלון הגיעה עמליה הזה. העולם

בחד נערכו שבועיים ובמשך בתל־אביב,
המאור הפשע ראשי של ועידות במלון רה
 היו אחרים ועוד ומאדה, מבקרי כל גן.

 של המייוחד המודיעין צוות אנשי בחדרה.
 כל את והקליטו אחריה עקבו המישטרה

 אצל לגור שעברה ואחרי בחדרה, השיחות
שם. גם אחריה עקבו בכפר־שמריהו, הוריה,
בחד המבקרים מן חלק כי ספק אין

 כי ספק אין גופם. על סמים נשאו רה
ה הפשע אנשי על-ידי מומנה נסיעתה
 להם ומשמשת שימשה היא וכי מאורגן

 בידי הפעולה כל היתד. אז אולם בלדרית.
 המישטרה, של הארצית מחלקת־המודיעין

 ודבר תל־אביב, ואנשי נחמיאם יעקוב של
 היו לא לנעקבים. או לעיתונות גונב לא

בחו רבה ברכה ראו והחוקרים מעצרים,
לסי להובילם ושיוכל בעיקוב, שאספו מר

בעתיד. עבירות כול
חו כמה לפני רק המישטרה פעלה כך

 אולם לפעול. המישטרה צריכה כך דשים.
שעב ועד בהילטון, לוין עמליה גרה מאז
 רבים דברים קרן רמאדה במלון לגור רה

בה. השתנו דברים והרבה במישטרה,
 חיסול אולי, הוא, ביותר החשוב השינוי

עצ כגוף המישטרה של מחלקת־המודיעין
 רק לא מוחלט בניגוד העומד חיסול מאי,

 להמלצות גם אלא ועדת־שימרון, להמלצות
לב כדי שהוקם מייוחד, מישטרתי צוות
 ועדת־שיפד ממסקנות אילו ולהמליץ דוק
לקיים. יש רון

 מודיעין
עצמאי

 המישטר- הוועדה המלצות חינת .ך*
 החליטה המישטרה כי מראה, תית

סיר הלא־חשובות, ההמלצות כל את לקבל
שי המחייבת חשובה, המלצה כל לקבל בה

 להביא והעשוייה ואישיים, אירגוניים נויים
בפשיעה. המילחמה לשיפור

המ היסוס ללא התקבלו למשל, כך,
 לעבריינים מייוחדים בתי־דין לגבי לצות

 של שיטת־הרישום שינוי לגבי זעירים,
 עבריינות־נו־ לגבי פלילית סטאטיסטיקה

 מנגגו־ בנמל, שרותי-השמירה איחוד ער,
 שירות־מילואים יחידת־המחשב, ני־פיקוח,

 סיירת־הבטי- מחלקת־התנועה, במישטרה,
נציב־תלונות. ומינוי בתי־מעצר חות,

 בהמלצות הוועדה דנה כאשר אולם
ל להעבירן לרוב ממליצה היא חשובות,

 הזה. היום עצם עד מונחות הן ושם צוות,
 מיש־ להקים ההחלטה לצוות הועברה כך

 ההברחות. מוקד חיפה, בנמל רד־חקירות
ה המיבנה ביטול כמו חשובות החלטות

 חקירות לאגפי המחולקת במישטרה, קיים
 ארבעה בן חדש מיבנה והקמת ומיבצעים,

שי אגף בפשיעה, לחימה אגף — אגפים
 המיני ואגף המטה אגף וביטחון, טור
 אי-קבלתן היום. עד התקבלו לא — הלה

 דבר של בסופו הומלצו שהן כיוון חמור׳
עצ המישטרתי הבדיקה צוות על־ידי גם
המד תרשים להמלצותיו צירף שאף מו,
עבו את שייעל החדש, המיבנה את גים
גלופה). (ראה המישטרה דת

המ אי־קבלת הוא ביותר החמור הדבר
המודי עבודת לחיזוק ועדת־שימרון לצת
עצמו המישטרתי הצוות המישטרתי. עין




