
לכ העיתונות את ועורר בנו, את לגלות
 האומלל, האב על נרחבות כתבות תוב

 ).2011 הזה (העולם ממנו נחטף בנו אשר
 לאב, והוחזר הבן נמצא דבר של בסופו

 תל־ מישטרת עם גינסבורג של יחסיו אך
הורעו, אביב

 של משרתם
אדוניס שגי

 לע־ המישטרה בקשת נדונה אשר ^
גו בבית־המישפט, גינסבורג את צור ״י■
 לבין בינו פרשות כמה עוד גינסבורג לל

להת מנסה המישטרה כי וטען המישטרה
 נגד תלונות הגיש שהוא מפני לו, נכל

 במישרד- שותף היה הוא לדבריו שוטרים.
 בנו היו מהם שאחד שניים, עם חקירות

 השותפים בין בכיר. מישטרה קצין של
 מעשי על התלונן וגינסבורג סיכסוך נתגלע
 קצין- בן שותפו, כנגד ושוחד מירמה

 של בנו הועמד לא היום עד המישטרה.
הח המישטרה ״אך לדין, קצין־המישטרה

 טען החשבון,״ את איתי לגמור ליטה
בבית־המישפט. גינסבורג
 פקד בין בבית־המישפט המילולי בקרב

 גינסבורג, של החדש עורך־הדיו לבין נובל
 בדיוק במה התגלה רובינשטיין, מנחם

 מתברר גינסבורג. את המישטרה מאשימה
 למישרדו הגיעה אחדים שבועות לפני כי.
 אשד מעברי, שימחה לקוחה, גינסבורג של

 עו־ טאוסינג, מיכאל על־ידי אליו הופנתה
 הליברלית. במיפלגה ועסקן צעיר רך־דין
משי שתי גינסבורג על הטילה מעברי

 שעימו בעלה, רכוש את לאתר : מות
 אם לגלות ולנסות בסיכסוך, נמצאת היא
 לצורך וזאת אחרת, אשה עם ניפגש הוא
ביניהם. הגירושין דיון

 לירות 3,000 לגינסבורג נתנה מעברי
 אלף 18 סך על דחויים וצ׳קים דמי-קדימה

 בשתי הצליח הוא גינסבורג, לדברי לירות.
 של ניסתר רכוש מצא הוא המשימות:

 מיליוני הרבה של גודל בסדר הבעל,
 טאו- עורך־הדין הטיל הרכוש ועל לירות,

 מערכת גם חשף גינסבורג עיקול. סינג
 אשתו לבין הבעל בין רומנטיים יחסים

בצה״ל. סגן־אלוף של
 גינס־ כי התברר מעברי לשימחה אולם

 את גם אלא אותה, רק משרת אינו בורג
 כדי רשמקול, לבעל סיפק גינסבורג בעלה.
 במיסגרח אשתו, את בו להקליט שיוכל

 האשה פני את להשחיר שלו המאמצים
 זאת גילתה כאשר ברבנות. הדיון לפני

ש הדחויים הצ׳קים את סגרה היא האשד.
 ב־ נגדו התלוננה ואף לגינסבורג נתנה

מישטרה.

שבונות  הח
המישטרה של

 הוצת גינסבורג שנעצר לפני ומיים 7
 המיש־ טאוסינג. עורך־הדין של מישרדו

 טאוסינג מנהל שנגדו אדם כי חשדה טרה
ועצרה המישרד, אח שהצית הוא מישפט

1

שימ של בעלה מעברי, דויד את לחקירה
 פרשת התפוצצה אז כי נראה מעברי. חה

 החוקר אל גם הגיעו והשוטרים גינסבורג,
הפרסי.

 לאנשי־המיש- התברר החקירה במהלך
 להיות רישיון כלל אין לגינסבורג כי טרה
 הוא כי אם לחקירות, פרטי מישרד בעל
 גינסבורג, של טענתו ככזה. עצמו הציג

 עבד, שבו המישרד בעל על־ידי שאושרה
 חוקר ואינו מישרד בעל אינו הוא כי היתה

 זקוק שאינו חוקר־מתמחה, אלא מוסמך,
כלל. לרישיון

המישטרה כי לטעון המשיך גינסבורג

 יפנו ועכשיו הלקוחות כל של התיקים
 עדינים, בדברים עוסקים אנחנו אליהם.

 אחרי יותר, איתנו יעבוד לא אחד ואף
 שלנו המישרד אצלו. תהיה שהמישטרה

 המישטרה.״ שרצתה מה וזה לגמרי מחוסל
 בבית־המיש־ המישטרה קצין טען לעומתו,

 טלפון בחוטי בחבלה חשוד האיש כי פט
ובמירמה.

כמו
מייסון פרי

 גינסבורג, של שותפו של הדין דרך־ **
נ המאבק את להעביר ניסה לידסקי, צבי (

לכבוד
 גינצברג אהרן מר

 3 הורדים דחי
שמריהו כפר

:מספרנו

נכבד, ארוך

 בקשתך את לך לאשר הו<גדה טההחלי 5,4,78 ביום
החל מר של בפיקוחו להתאמן

,9,3,78 מיום

 םק1<ג אתה שאין המצביאות תלונות הגיעו לועדה
 לחקירות משוד וכמנהל פרטי כחוקר אלא כמתאמן

 נכות הרשי לר הוענקו לא שעדייו בעוד פרטיות,
אלה. תפקידים למילוי
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 מישרד מפעיל שגינסבורג כך על שהגיע, מידע בעקבות לבירור אותו מזמינה היא בו
בלבד חוקר־מתמחה הוא כי טוען, גינסבורג רשיון. ללא פרטי ות

 ״פקד אמר: בבית־המישפט לו. מתנכלת
 שלי האשמה נחושה. במצח משקר נובל
 ההאשמה טוען. שהוא ממה אחרת היא
 מישטרה קציני נגד שהערתי היא שלי

 איתי לגמור החליטה והמישטרה בכירים,
 נובל אצל חקירתי כדי תוך החשבון. את

 שנובל ואחרי פעמים כמה הטלפון צילצל
 התבייש לא הוא בטלפון לשוחח סיים
 מהמיש־ שלומך דורשי ׳אלה לי: לומר
 את איתך לעשות אתבייש לא ואני טרה

 בחקירות, יותר תעבוד לא אתה החשבון.
 למתחרים׳.״ מפריע אתה כי

 אחדים ימים כבר ישב שגינסבורג אחרי
 שותפו את גם המישטרה עצרה במעצר,

 לאסור הורה וביודהמישפט מעסיקו, או
 חיפוש אחרי זה. איש של שמו פירסום את

חש ומכשירים מיסמכים החרמת במישרד,
 חוקרים המשמשים שונים, ואופטיים מליים

שו בפני האיש הובא בעבודתם, פרטיים
 המעצר ״כל :טען הוא בבית־המישפט פט.
הח המישטרה גינסבורג. כנגד הוא שלי

את לקחו המישרד. את לנו לסגור ליטה

 המיש- קציני לבין הפרטיים החוקרים בין
 הבלשית ״הסיפרות סיפחתי. למישור טרה

 חוקרים בין התנגשויות של מיקרים מלאה
 פול רק לא קציני-מישטרה. לבין פרטיים
 ודונאלד מייסון, פרי של עוזרו דרייק,

המ הגיבורה קול, ברטה של עוזרה לאם
מסוכ גארדנר, סטנלי ארל של פורסמת

 גם אלא המישטרה, עם תמידית סכים
השא גינסבורג. אהרון ועוזרו שלי הלקוח

 המיש־ של לדרישתה להענות אם היא לה
 שהוא הפרטי, החוקרי את ולעצור טרה
 בארץ, הפרטיים החוקרים מוותיקי אחד

 כבר שנחקר אחרי לשחררו שאפשר או
הלקו ולמען למענו ושוחרר. קודמת פעם
 יינזקו אשר מישרדו, של התמימים חות
 שיש חושב אני במעצר, יהיה הוא אם

 והורה כמוהו חשב לא השופט לשחררו.״
ימים. לחמישה בעל־המישרד את לעצור

עבר הוא גינסבורג כי טוענת המישטרה
 בוחל אינו הוא המישטרה לדברי מועד. יין

הח מעבודת להתפרנס כדי אמצעי, בשום
חקירה נגדו מתנהלת הפרטיות. קירות

 הונאת־ של מיקרים על ומסועפת מקיפה
 יש שכנגד. לצד מידע ומכירת לקוחות

 בנזק איום על פלילי רישום לגינסבורג
 הרשעה וכן גופנית, חבלה וגרימת גופני

 ציבורי. במקום קטטה על בבית־מישפט
 גינסבורג היום ממתין אלה לכל בנוסף

 הואשם שבו ניפרד במישפט דינו לבירור
 אלה כל אל כגנוב. החשוד נכס, באחזקת
לש גינסבורג הצליח שבה פרשה מצטרפת

 מישרד־ טכנאי שני המישטרה, לדברי חד,
 קוו על לעלות לו שיאפשרו התיקשורת,

להם. להאזין כדי טלפון,
 יזכה מי

כניצחון?
אה נחשב רישיון, ללא או רישיון ם

 הפרטיים החוקרים לאחד גינסבורג רון 2 '
 וכמי בארץ, ביותר והנמרצים המוכשרים

 את לשרת כדי באמצעים בוחל שאינו
 של כישוריו יעמדו האם שלו. הלקוחות

 קציני־המיש־ כנגד הנימרץ הפרטי הבלש
 סיבות בגלל לו מתנכלים שלדבריו טרה,

 שהפעם, או מיקצועית, וקינאה אישיות
 גארדנר, סטנלי ארל של כבסיפוריו שלא

 יזכו נןייסון, פרי של במיקרים כמו ושלא
ב והמרובעים״, ״היבשים החוק אנשי

? ניצחון

ה־ בי טוען גינסבורגהסיבה?
 לו מתנכלת מישטרה

 שלא השוטרים על התלונן שהוא כיוון
אשתו. על־ידי בנו חטיפת בפרשת טיפלו


