
שלוש אהרון ניצב העיז המישטוה מן התפטרותו ערבבמדינה
חקירות
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 שנמכרה זכוכית
והמחאות ביהלומים

והפשיעה המישטרה מצב על המסת של המים בוועדת

מיזרחי חשוד
כיסוי בלי וצ׳ק זכוכית

 בדיד דב בתל־אביב, גשר־הירקון מיפגש
 אלף 50ב־ יהלומים לרכוש לו והציע מן,

בת נתן, מזרחי מוזל. מחיר שהם דולר,
 יהלומים, עם מעטפה הזה, לסכום מורה

 יהלומים עם מעטפה, עוד עליה והוסיף
 לשמור וביקש דולר, אלף 80 של בשווי
 מ־ מזרחי ביקש זמן כעבור עבורו. אותה

 אלף 50ב־ שקנה היהלומים את בריזמן
 עבורם. טוב קונה לו שיש כיוון דולר,

 קיבל לא אך המעטפה, את לו נתן בריזמן
הדולר. אלף 50 את

 בריזמן הצליח שבועות כמה כעבור
 כספו, את דרש הוא מזרחי. את למצוא
 וחצי מיליון סך על המחאה ממזרחי וקיבל
 דולר, אלף 25 סך על אחת, ועוד לירות

 כן טריסטר. בורסת־היהלומים חבר של
 יהלומים, עוד ובה מעטפה לבריזמן נתן

 כי התברר, לבריזמן דולר. אלף 24 בשווי
היהלו וכי כיסוי חסרות היו ההמחאות

 הוא זאת למרות זכוכיות. סתם היו מים
 להפעיל שיצליח וקיווה למישטרה, פנה לא

 של המרכזי למדור כספו. לגביית גורמים
ואנ הפרשה על נודע תל-אביב מישטרת

 ברירה בלית לבררה. כדי לבריזמן פנו שיו
 למיש־ ונתן הפרטים כל את בריזמן מסר
 שוקי על ידה את שוב לשים עילה טרה

מזרחי.

משתחררים המשעים
שולטן: רצת על

כיסוי ללא
 בית־מישפט״ האריך שעבר השישי ביום
 מתווך של מעצרם את בתל-אביב השלום

 בורסת־ וחבר מזרחי יהושוע היהלומים
חשו השניים טריסטר. אליהו היהלומים

 כיהלומים, זכוכית חתיכות במכירת דים
 ובמתן המחאות בזיוף דולר, אלף 50 בסך

כיסוי. ללא המחאות
 שמזרחי הראשונה הפעם זו היתד, לא
נע כשנתיים לפני בהונאה. כחשוד נעצר

 על־ ונחשד אהרוני, רחמים עם יחד צר,
 בקנה־מידה הונאה בתיכנון המישטרה ידי

 בורסת־ לחברי יהלומים למכירת גדול,
ב מזוייפות. המחאות תמורת היהלומים

 להסתייע ניסה מזרחי כי התברר, חקירה
 לשכנע כדי ובאחרים, אהרוני ברחמים

 חובותיו. תשלום את לדחות נושיו את
ה כל שוחררו כשבועיים של מעצר אחרי

תיק. נגדם שנפתח מבלי חשודים
שוב. מזרחי נעצר שנתיים, כעבור עתה,

 בשנה נובמבר, בחודש מוזל. מחיר
המיסעדה לבעל מזרחי שוקי פנה שעברה,

הרא מהרגע מייוחדת, ברצינות התייחסנו שולמן פרשת אל
 הפעלת ותוך והמעבדות, לנו שהיו המומחים כל הפעלת תוך שון,
 בתל־ הבילוש מדור כל את ניטרלנו אנשינו. מטובי מייוחד, צוות

עוב הם במיספר. 30ל־ קרוב שלנו, האנשים מטובי ואלה אביב,
 שלושה, יומיים כל עימם מתראים אנחנו יום־יום. בעניין דים
 או שהוזנח כיוון איזשהו או פרט איזשהו יש אם לראות כדי

לב-אליו. שמו שלא
 מיליוני מאות של כלכליים באינטרסים שמדובר נשכח אל
 בזה. קשור להייות יכול והמעשה הזה, באדם הקשורות לירות,
 הפרט צינעת בתחום שהן פרשיות, עוד וחוקרים עובדים אנחנו

הזה. האדם של
 מיצווה/ ״שליחי והם שייתכן חשודים, של מעצרים היו
 לנו אין היום שלהם. האליבי ואת אותם בדקנו בשכר. רוצחים
מעצרים. לנו ואין עצורים

נתניה: עיר־הפשע על •

 דמי- גובים שבהם שלמים איזורים ומכירה יודעת המישטרה
 של הזה לעניין יש אם לראות כדי האיזור את בדקנו חסות.

 בטוחים אנחנו שולמן. של הרצח בגלל השפעה, דמי־חסות
 ואנחנו רהיטים, בחנויות בנגריות, דמי-חסות סחיטת שקיימת

 אינו מהמשלמים אחד אף אבל זה. את עושה מי יודעים גם
קיים. שזה יודעים אנחנו פיו. את פוצה לא איש מתלונן,

: שטרה המי משאבי ער •
במיל־ הפועל איש, 2800 של כוח הכל בסך יש למישטרה

תוב וגם זיהוי טכנאי במעבדות, אנשים כולל וזה בפשע, חמה
 150 יש המישטרה. בידי היא התביעה ממערכת 90ס/ס שכן עים,

 סוגיה לכל בפשיעה בישראל, בפשיעה לטפל יכולתנו תובעים.
 הפשע־ כולל המידות, וטוהר הלבן הצווארון כולל ורמותיה,

 תיקים אלף 250 הכל בסך והתפרצויות, המאורגן־נוסח־ישראל
 בתוספת במעט ולא שלנו האדם כוח באיכות גם תלויה לשנה,

 המיש- תפקידי של מחדש בהגדרה הדבר תלוי כן כמו משאבים.
 המישטרה של מטיפולה מסויימים תפקידים הוצאת תוך טרה,

 יותר לנו שיתנו או למישטרה. בעצם שייכים שלא תפקידים
נטפל. אנו לא מסויימים שבתיקים או משאבים

המאורגן: הפשע על •
 אני המצב. עם השלמנו שכאילו הטענה את מקבל אינני

 אם פשזדמאורגדנוסח-ישראל. זה מה הגדרה לי שיתנו מבקש
 מוגדר הוא כי ברור, זה הרי האמריקאי, הנוסח את לי יתנו

 שר״ כך. בדיוק איננו זה שבישראל לי אומרים באנציקלופדיה.
מטפ שאנו הרי כך, זה אם סמים. זה מאורגן שפשע אמר הפנים

 ואני הגדרה ומבקש חוזר אני הצלחה. של רבה במידה בזה לים
 ההגדרה את לי נתתם אילו לי. שיתנו הגדרה כל לקבל מוכן

בעייה. לי היתה לא החוקית

סחיטה: עבירות על •

בסמים: המילחמה על •
 סמים בין הפרידה לא אך לסמים, בנוגע חוק חקקה הכנסת

 של כפול מיספר שנה כל תופסת מישטרת־ישראל לקשים. קלים
 שהיא בטוחה היא אין זאת ובכל הקודמת, לשנה ביחס עבריינים
 יש והמאסרים המעצרים כל למרות שכן השוק. על משפיעה

המשתמ מיספר מתווכים. ויש סוחרים יש מעשנים, יש סמים,
 קלים סמים בין בחקירה להפריד צריך וגדל. הולך בסם שים

 המאסר עונש כי ייתכן העונש. במידת להפריד וגם לקשים,
כזה. במיקרה עונש איננו

הנלל■; המוסד על •
 החוק. על ועובר מקום באיזה מועד שאינו בארץ אדם אין

 לרשום לה והורתה למונית שוטרת פעם הכניסה המישטרה
 עבירות 60 רשמה היא הנסיעה. בשעת הנהג עבירות כל את

 משום מכונית, לכל דו״חות להוציא .תוכל שוטרת כל שתות.
 גורם זה החוק. על לעבור שלא אפשרות שאין כימעט שכיום

 לגבי האדמיניסטרציה, של שרירות-לב כאן להיות שיכולה לכך
לתפוס. ומה מי

 ואני זיגל, בנימין של בראשותו מאד, טובה יחידה לנו יש
 אגף לכל או שהיא, עירייה לכל תיכנס זו יחידה שאם בטוח

עבירות. שם שעברו תמצא היא אחרת, או זו בעירייה

עלשרהפניס: •
 הייתי במישטרה, אני שבהן האחרונות, וחצי השנתיים במשך

 טיפל לא מעולם לכך, פרט השר. עם יום־עיון בחצי אחת פעם
הפשיעה. בנושא הפוליטי הדרג

במישסרה: הביזבו! ער •
 אלה של סוחטים, של שיחות וכמה כמה הקלטנו אנחנו

 'לפתוח חשבנו שבו זמן היה האנשים. אל בהצעות שבאים
ולד־ הסחטנים את למשוך כדי מישטרה, אנשי על-ידי חנויות

 שלהם הכוח את שמנצלים בלי בתחנה מסתובבים אנשים
המישטרה. של הארצי המטה עובדי מיספר את לצמצם יש תומו. עד
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 שרצים, של קן היא נתניה כי למסקנה הגענו שנתיים לפני
 ובשל יהלומים, בה ויש תיירות בה שיש משום אליה שבאים

 החלפנו כשורה. אינו שם שמשהו ראינו אחרות. סיבות אלף
 חדרה, ממישטרת שהוצאנו אנשים לשם העברנו הפיקוד, את שם

 משאבי־ לנתניה העברנו טוב. כך כל אינו בחדרה המצב ועכשיו
אחרים. ממקומות שהוצאנו נוספים, כוח

 רצוננו, את השביע שדי למצב הגענו שנה כחצי לפני
 הש- שאכן בטוח אינני שם. המצב על נשתלט שעכשיו והאמנו
השתלטנו. שלא בטוח לא גם אני אבל תלטנו,

הפשיעה: עתיד ער •
 ובתחילת זה חודש שבסוף עכשיו, כבר להודיע, יכול אני
 מדוע? רכוש. על בעיקר בפשיעה, עלייה לנו תהיה הבא החודש

פוש בתפיסת להתרכז האחרונות, השנתיים במשך הצלחנו, כי
מס בכלא שלהם הישיבה אבל למאסר. ולהכניסם ידועים עים

 לבירור הממתינים פורצים אלף עוד לנו יש לזה ופרט תיימת,
 שלהם התיקים ובירור תיקים, כאלף ישנם בפרקליטות דינם.
מהר. כך כל זז אינו

הפרוטקשן: ער •

שלוש ניצב
נזיצווה? שליחי

 החנויות: לבעלי ואומר בא לא אחד אף מציעים. הם מה אות
 לחודש.״ לירות אלף לי תשלם לא אם אותך אהרוג אני ״תראה,

 באיזור שיש יודע אתה ״תראה, אחרת: בצורה נעשה הדבר
 אם עליך. ולשמור לך לעזור רוצים אנחנו ושוד. פריצות הזה

 להיות תוכל לחודש, לירות אלף של שמירה דמי לנו תיתן
 קורה לשלם, מסכים אינו האיש ואם לך.״ יקרה לא שדבר בטוח

דומה. דבר לו שקורה או פיתאום נשרפת שלו והמכונית

2210 הזה העולם


