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תגורי רג־ניצג
לזיגל חזרה

 על הכתבה הופעת אחרי ימים מה ך*
 כי חשדות לחקור המישטרה סירוב •

 בעסקי מעורבים היו שלה בכירים קצינים
 נמסר שבה ),2175 הזה (העולם גנוב רכב

 ניצב־משנה של מידיו הוצאה החקירה כי
 ראובן של ליחידה והועברה זיגל בנימין

 המיש־ מפכ״ל קרא בירושלים, מינקובסקי
לזיגל. טרה

 שיחידתו אחרי מייד כי סיפרה הכתבה
 יפתח, יהושע סגן־ניצב את עצרה זיגל של

 בחשד ישראל, ממישטרת עתה זה שפרש
 נגד פועלת והחלה בפרשה, מעורבות של

 לזיגל הורו ואחרים, לושי יגאל סגן־ניצב
מחקירה. לחדול

 המתלוננים, בין רב רוגז עוררה פרישתו
 הריצי והללו לזיגל, החומר את שמסרו

 ולשרים, לחברי־כנסת וחומר ם)יכתבים,ו
 חקירה מסכלת המישטדה כי להודיע ודאגו
ה גם עצמה. על לחפות הרצון בגלל
 בממשלה שרים שכן שלה, את פעלה כתבה

הועיל. הדבר כי ונראה התערבו,
 לזיגל הודיע המישטרה, מפכ״ל תבורי,

 ושעליו בילעדית, אליו חוזר התיק כי
 הורה תבורי עליונה. עדיפות לו להקדיש

החקירה. מהלכי על לו לדווח לזיגל
 מוסרי החלו לזיגל, התיק החזרת עם

עקב אבנר ובראשם הראשוני, החומר
 תפסה מכך וכתוצאה פעולה, לשתף יה,

 בפתח־תיקווה, מחסני־ענק זיגל של היחידה
לי מיליוני בעשרות גנוב רכוש שהכילו

 צמרת את שיכנעה הרכוש תפיסת רות.
 את יודעים המתלוננים אכן כי המישטרה

לפעול התחילו ואנשיה שחים, הם אשר
לושי ניצב סגן־

התחדשה החקירה

שנמסרו. הפרטים כל בחקירת רב במרץ
 מחדש מעוררת עתה החקירה הצלחת

לח השוטרים סירבו מדוע התמיהות, את
 כחודש לפני רק החומר. את העת כל קור
 שרפמן, דניאל עקביה, של עורך־דינו מסר

 המרכזית היחידה מפקד בנאי, לזכריה
 עתה. הנחקרות העובדות את בתל-אביב,

 כשם בנושא, לגעת בהחלטיות סירב הלה
 לפתוח הוא אף סירב מינקובסקי שראובן

 החקירה לו. שהוגשה תיבת־הפנדורה את
 להיות יכולה מחדש זיגל בנימין בה שפתח

 במישטרה, הגדולה הכביסה של ראשיתה
ה קציני־מישטרה של שורה שתחשוף
 עבריינים, עם רב זמן פעולה משתפים

השלל. מן חלק תמורת
 תצהיר כולד זיגל שקיבל החומר

כמלואו: פה המובא עקביה, של
 ל־ שנתתי מידע עקב ,1976 שנת בסוף

 תפי־ מיבצע להתבצע אמור היה מישטרה,
 ארצי. בקנה־מידה גנובות סת־מכוניות

 לידיעת יובא לא שהמיבצע על־כך עמדתי
 כי יפתח, ויהושע לוי ארמנד החוקרים,

 למרות העקבות. את יטשטשו שהם חששתי
 המיבצע לידיעתם. הדבר הובא ההבטחות

 נתפסו לא ביותר, קטן בקנה,־מידה בוצע
 ובעיר להיתפס, צריכות שהיו המכוניות כל

הלשין״. ש״אבנר שמועה הסתובבה
 עשר ברשותו שנתפסו משה, שלמה
 לך יצא מה לי: אמר מזוייפות, מכוניות

 שארמנד לי אמר הוא ז שד,לשנת מזה
 שעומד כך על המיבצע לפני לו הודיע לוי

הלשנתי. ושאני מיבצע, להיות
 שמות שבו פינקס להמציא ביכולתי

 מקומות בתי־קפה, מיסעדות, בעלי־דוכנים,
 דמי־חסות. שבועית שילמו אשר הימורים,

 לקצין־מישטרה. הגיע מדמי־החסות חלק
אבדחצירה, בוסקילה על־ידי לי נמסר זה

זיגל מישנה ניצב־
לחקירה חזרה

 לי מסר אבדחצירה במעצר. עימי שישב
 תכולתה ואת אלנבי ברחוב כספת שפוצץ

 לאנשי־מישטרה, מסר — וזהב תכשיטים —
המישטרה. של מלא חיפוי וקיבל

 יפתח, ויהושע לושי יגאל סגני־הניצב
 במוסך נוכחים היו בראשי, שמואל והקצין

 של שלדים מזייף כשהיה משה שלמה של
 באולם־ שותף גם יפתח גנובות. מכוניות
 מיש- דו״חות עשו לא זה ולאולם נשפים,

 רבה אינפורמציה עוד ברשותו טרתיים.
 אנשים קשורים שבהם רכב, לזיופי הקשורה

אנשי-מישטרה. וביניהם רבים,
 בחומר עקביה. של התצהיר כאן עד

 הוא למישטרה, עקביה שמסר בכתב,
להד כדי בהם שיש רבים, פרטים הוסיף
 בוסקילה של הפינקס כי סיפר הוא הים.

 את כולל הפינקס במקום־סתר. מוחבא
 וסכומי־הכסף, דמי־החסות משלמי שמות

 תמורת מבעלי־עסקים שנגבו והתשלומים
 נשארו כאשר המישטרה, של עין עצימת

 הכסף את בלילה. מאוחרת בשעה פתוחים
אחרים. קצינים עם מחלק הקצין היה

 פוצץ השוטר
כספת

 הוא מישטרתי. חבלן היה וסקילה
 ברחוב חנות־תכשיטים של כספת פוצץ ^

 שוטרים עם יחד בגניבה, והואשם אלנבי,
התכשי פירוט גם כולל הפינקס נוספים.

חולקו. ולמי הכספת, מן שהוצאו טים
 פעמים כמה ביקר כי מספר עקביה

 שם וראה בחולון, משה שלמה של במוסך
 יפתח לושי, קציני־המישטרה את פעם מדי

 מיספרי־מכוניות. שזייפו בעת ובראשי,
 פסולות מכוניות קונה היתד, הכנופיה

 דגם, מאותו מכוניות גונבת תאונה, אחרי
 לרכב הפגום הרכב מספר את מעתיקה

חוקי. רכב ומקבלת הגנוב,
 שהגיש בחומר לספר, המשיך עקביה

 אברהם המפקח אליו בא 1976ב־ כי בכתב,
מכו באיתור לעזור וביקשו שיינברג,

 בתנאי הסכים, עקביה וכי גנובות ניות
 ולאחרים. לוי לארמנד ייוודע לא שהדבר

הסכים. וזה מפקדו, עם התייעץ שיינברג
 המסגר, ברחוב מוסך להם הראה הוא
 של המוסך את וכן בזיופי־רכב, שעסק
 מזו- מכוניות נתפסו שבו משה, שלמה
ש לוואדי, שיינברג את לקח כן ייפות.
מכו שלדי לו והראה המסגר, רחוב מאחרי

 העתיקו מיספריהן שאת שם, זרוקות ניות
גנוב. רכב על

 רשת אחרי כללי מצוד תיכנן שיינברג
 הכנופיה כי נראה אולם המכוניות, זייפני

נעלמו. המכוניות מרבית שכן הוזהרה,

 שיינברג את העבירו החיפוש לפני יום
 אותו הוציאו וכך בנתניה, לקורס לפתע
הע החיפוש זמן. באותו לחקירה קשר מכל
 בשני מזוייפות, מכוניות מעשר יותר לה

ה את רוכש שהיה מי נעצר וכן מוסכים,
 הוא משה. שלמה עבור הפגומות מכוניות

 ידע וכך תאונות, אחרי מכוניות גורר היה
 30 מצאו הגורר אצל פגומות. מכוניות על

 של כולל מכוניות, של גנובים מקלטי־רדיו
מזוייפת. מכונית שרכש קצין־מישטרה,

הושתקה. כולד, הפרשה
 אונס
בכוח

 את שהניע העיקרי הגורם בי ראה ך
 הואשם הוא כי לטענתו פרט עקביה, ■■

 קצי־ וביניהם השותפים, כל בעוד והורשע
 היא — חופשיים מסתובבים ני־מישטרה,

עדנה. לאשתו, שאירעה מזעזעת פרשה
 עבר לבעל בשעתו קשור היה עקביה

ש מיזרחי, אלברט מפתח־תיקווה, פלילי
 מיזרחי המזוייפות. המכוניות בעסקי סייע
 זאת ותמורת המישטרה, של מודיע היה

 שני שכללו שלו, ממעשיו עין העלימו
 הופסקה, שלהם שהחקירה מעשי־אונם,

כתב־אישום. נגדו שהוגש בלי
 למישטרה מסייע החל שעקביה אחרי
 כמה מיזרחי טילפן הרכב, זייפני בחיסול
 ואיים עדנה, עקביה, של לאשתו פעמים

 השנים לה. יבולע ישתוק, לא בעלה שאם
נענו. לא אך הגנה, וביקשו למישטרה פנו

 לביתו מיזרחי בא חודשים ארבעה לפני
 עדנה גרה שם ברמת־השרון, עקביה של
 אותה אנס נשק ובאיומי ילדיה, שני עם

 מיזרחי במישטרה, התלוננה היא בכוח.
 ושוחרר. הפתולוגי, במכון נבדק נעצר,

כתב־אישום. ללא חופשי מהלך הוא
לממ הפרשה על כתב המזועזע עקביה

אישי־ציבור. ולעוד לחברי-כנסת, שלה,
 עם מחדש פעולה משתף כשהחל עתה,

 של עסקיו על להם מסר ואנשיו, זיגל
 גנוב, ברכוש ומיסחר אחזקה שכללו מיזרחי,

 ב־ הגנוב הרכוש מחסני לתפיסת והביא
ואחיו. מיזרחי של ולמעצרו פתח־תיקווה

 קציני״ כי למידע גם הביאה החקירה
 טד קיבלו בפתדדתיקווה בכירים מישטרה

ממיזרחי. בות־הנאה
 מעורבות על כה, עד שעלו המימצאים

 שחיתות בעסקי בכירים קציני־מישטרה
 את שוב מעלים פושעים, עם ושותפות
 ועדת־ להקמת השעה הגיעה לא אם השאלה
 ב־ הנעשה את שתחקור ציבורית, חקירה

■1 לביב יגאלמישטרה.
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