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!גנבים שוטרים
— השוטרים שדדו האם

 שהשודדים או
יהם?7ע ו7י7הע

 עד ד,יד, אופק דוד עורך־הדין
 מישטרד, איש רב לא זמן לפני

הסי לטיפולו הובא ולכן בעצמו,
וה המישטרה בין המסובך פור

 כל כי לשער שיש כיוון שודדים.
 כמוהו בקיא שאינו אחר, עורך־דין

 מצליח היה לא המישטרה, בנבכי
העלילה. לסבך לרדת

שוט כשנשלחו התחיל הסיפור
 לביים בני־מיעוטים ומתנדבים רים

 מעזה. מסוחר־סמים קניית־סמים
 אברגל, חנניה ובראשם השוטרים,

 במישטרת מודיעין רכז אז שהיה
מי אנשי כמה עם יחד טול-כרם,

 עם לפגישה בלילה יצאו עוטים
הפגי בעת קלקיליה. ליד הסוחר

 המישטרתי, לסוכן התברר שה
 הסוחר כי ענטר, אבו בשם אחד

הת אלא הסמים, את הביא לא
 כאשר הקונה. את לשדוד כוון

 וכיוונו מוט-ברזל הסוחר הרים
ה יתר התערבו הקונה, לעבר

 וניסו במארב, שישבו שוטרים
הצי־ לא עדיין הם חברם. על להגן

 רב השוד, בחקירת שטיפל חוקר
הער את חקר אלבז, משד, פקד
באו הסמויים הסוכנים שהיו בים
 תאמו עדויותיהם אך לילה, תו

 הם העזתי. הסוחר של לעדותו
 השוטרים, חבריהם את הפלילו
 השוד. עבירת את להם וייחסו

 שיצאו אנשים, חמישה מתוך וכך
 סמים, וקניית למארב ערב באותו
 ואילו למאשימים שלושה הפכו
 הפכו שבחבורה המישטרה אנשי

חשודים.
 העניינים כי אברגל ראה כאשר

עז את לבקש החליט מסתבכים,
 הוא אופק. עורך־הדין של רתו

 שהסוכן חושד הוא כי לו סיפר
ב במארב שהשתתף המישטרתי,

כי טינה, לו שומר הגורלי, ערב
המ הוא המקרה שאחרי וון

שהוח אקדחו, את להחרים ליץ
 אמנם האקדח ברשיון. על־ידו זק

 של גאוותו נפגעה ואז הוחרם,
פל ירד בכפרו ומעמדו הסוכן,

 לסבך החליט על־כך כנקמה אים.
השוד. בסיפור אברגל את

 בעניין מעורבים שהיו כיוון
 גירסות שמסרו אנשים חמישה
הממו לחוקר אופק הציע שונות,

 כל את יעמיד כי החקירה, על נה
 וידע גלאי־שקר, לבדיקת החבורה

לדב אך בחקירה. להמשיך כיצד
זאת, לעשות אלבז סרב אופק, רי

אופל, פרקליט
סבוכה עלילה

לע ניסו אלא כשוטרים, עצמם גו
 מאורגנת כנופיה של רושם שות

 בתום ואמנם, בסמים. הסוחרת
לה העזתי הסוחר הבטיח התיגרה

וכו הבאה, בפעם הסמים את ביא
לשלום. נפרדו לם

 לעירו, הסוחר הגיע כאשר אך
ו לתחנת־המישטרה מיהר עזה,

 שהתנפלה כנופיה על התלונן
 את ושדדה קלקיליה, ליד עליו
שקל. 300 בסך כספו

 שכך כיוון הסוחר התלונן האם
 זיהה שמא או הדברים, פני היו
 להיות המתחזים מהאנשים חלק כי

אנ בעצם הם סוחרי-סמים כנופית
לעצ להכין והחליט מישטרה, שי
 מכי־ על לאישום מחשש אליבי מו

כה. עד הוכח לא רת־סמים,
 לנפח מעזה הועברה התלונה

 אברגל, כולל והשוטרים, שומרון,
 לחשודים הפכו כי לשמוע נדהמו
ה נעצרה לא לתדהמתם בשוד.
הת אלא ראשוני, בשלב חקירה
 רציני. לעניין והפכה גלגלה

ה חשודים. הפכו שוטרים

לע מתפקידו זה אין כי בטענה
כזאת. בדיקה רוך

 אופק העמיד אוגוסט בחודש
 מכונת־אמת לבדיקת לקוחו את

 הבדיקה הורביץ. יצחק של במכון
אמת. דובר הוא כי העלתה
 אופק שלח אחדים ימים לפני
 והמישטרה, לשר־הפנים מיכתב

 סיפור את פירט ובו בורג, יוסף
אל החוקר את והאשים המעשה,

 ראיות ובדיית עדויות בעיוות בז
ל ממתין הוא עתה שולחו. נגד

תשובה.

תיירים
ש שי גומוסודוו ח

 ורומן חשיש סוליות
בינלאומי

 משאה תחת כרעו שוטרים שני
כ שהוגשה ענקית, חבילה של

 ב- יחיא חאג׳ יוסף לשופט ראיה
בתל־אביב. המחוזי בית־המישפט

ודורוגונוסוב אינטרלייטנר נאשמים
חאיטלי׳ה מכונית

וקשו חום נייר העטופה בחבילה,
סול 42 להן נחו עבה, בחבל רה
יו שמישקלן משובח, חשיש יות
 המצבור את קילוגרם. 26מ־ תר

 מח־ אנשי מצאו חשיש של הענקי
מפו לנצ׳יה במכונית לק־סמים

 לאוסטריה לחזור שעמדה ארת,
השנה. יוני בחודש 29ב־

 תיירת אינטרלייטנר, יולנדה
ב ארצה הגיעה חתיכה, בלונדית

 לחופשת״קיץ השנה יוני חודש
 יו־ שלה. הלנצ׳יה במכונית מהנה
ל מווינה הגיעו ומכוניתה לנדה

שהפ אניד, על עלו ושם איטליה,
ל חיכו בנמל לנמל־חיפה. ליגה

 דורוגונו־ ארנולד ידידים: תיירת
 הוא: לעברית שמו שתרגום סוב

 לילי וחברתו הארוך״) האף ״בעל
 נסעה העליזה החבורה פישביין.

 ושם בבת־ים, אמריקן פאן למלון
 ובמועדוני־ שפת־הים על בילו

 קצר זמן תל-אביב. של הלילה
 נוסף זוג אליהם הצטרף אחר-כך

 ך ווצ׳ק מאוסטריה, חברים של
 למלון, עברה החבורה וכל טרזה,
ב להמשיך כדי בתל־אביב לרום

בילויים.
 מכל היחידה היא פישביין לילי

 עם קשר לה שיש החבורה בני
 רבות שנים התגוררה היא ישראל.

שם תל־אביב, שליד בנוה־שרת,

 שבור. לב עם בארץ להוריה חזרה
ל הבהירו מווינה טלפון שיחות
 אותה, שכח לא המחזר כי נערה

 לישראל לבוא מתכוון הוא וכי
 ואכן לאוסטריה. עימו ולהחזירה

 עם והתגורר הגיע דורוגונוסוב
 שהגיעה עד הוריה בבית לילי

מווינה. יולנדה, חברתם,
 יפה, בילתה העליזה החבורה

 בעיות התגלו לפעם מפעם ורק
 ד,לנ־ מכונית זו היתד, פעם קלות.

שהוכ יולנדה, של המפוארת צ׳יה
ל ביפו למוסך ווצ׳ק על־ידי נסה

 ענייני אלה היו ופעם שיפוצים
 דורוגונוסוב את שמשכו עסקים,

 אך מיספר. לימים לווינה חזרה
ל חזרו המכונית וגם הבחור גם

 ואז יוני. חודש תום לפני חבורה
 וחברתו ווצ׳ק החגיגה. נגמרה
 יולנדה גם הארץ, את עזבו טרזה

 עם לאיטליה חזרה כרטיס הזמינה
 שהתפיי- הנאהבים וזוג מכוניתה,

אמו היו ודורוגונוסוב, לילי סו,
ליוני. 22ב־ לווינה לטוס רים

 הנסיעה ביום ,,מכת־ריח״.
 ביג־ לבשה מהוריה, לילי נפרדה

 לנמל־ אהובה עם ויצאה נסיעה די
 השניים שעברו אחרי התעופה.

 ביד הרגישו בדיקות־המכס, את
 להם וקוראת שכמם על המונחת
מחלק־סמים, אנשי אלה היו לחזור.

הבלונ יולנדה אחרי ימים שלושה
לאי נסיעתה וערב ומכוניתה• דית

ה בשעות היא גם נעצרה טליה
 המציל עם מבלה כשהיא ערב,

 ערכה המישטרה דרום. מלון של
 מצאה לא אך במכוניתה, חיפוש

 שטרום, מרדכי המפקח, אולם דבר.
 למכונית נכנס כאשר כי סיפר

 כי מיד וידע ריח,״ מכת ״הוכה
 כאשר רק חשיש. מלאה המכונית

 במוסך כליל המכונית את פירקו
 המיטען תא בין מצאו המישטרה,

 אטום מחבוא מקום המכונית וגוף
סוליות־חשיש. 42 ובו בפייברגלס,

 בארץ, שנותרו החבורה בני כל
 נעצרו ויולנדד, דורוגונוסוב לילי,

 השלושה בהחזקת־סמים. ונאשמו
הו כאשר וגם במאומה, הודו לא

נסי כי פן, חנה התובעת, כיחה
 על־ידי מומנה יולנדה של עתה

 אתה שתביא כדי וטרזה, ווצ׳ק
התער לא לישראל, מכוניתה את

 רק היא הנערה. של שלוותה ערה
שיב חשדה כי במישטרה סיפרה

 שמחיר כיוון במכונית, זהב ריחו
 סמים על אבל בישראל, זול הזהב

דבר. ידעה לא
 רובינשטיין, מנחם הסניגורים

 גרוסברג ושאול רוזנבוים שלמה
 והצליחו עדי־התביעה, את חקרו

כי שטרום מפקח של מפיו להוציא

צגו הבדיקה במהלך .3 ת השאלות לנבדק הו ו טי נ ו לו ר הבאות: ה

ה הזאת הפעולה בעת האם א. העזתי״? "הסוחר את שדדת אתה בקלקילי
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שקר.

גלאי־השקר מימצאי
לחשובה ממתין

 היא״נישאה היום. עד הוריד, גרים
 וינה, תושב לגבר שנתיים לפני

 נישואיה שם. להתגורר ועברה
 את הכירה והיא שירטון, על עלו

 כזבנית עבדה כאשר דורוגונוסוב
ול לדורוגונוסוב החנויות. באחת
באוס טכסטיל מיפעלי יש אביו

טריה.
ה הישראלית בין התפתח רומן

ה רוסיה יליד והצעיר ערמונית
 סיב־ התגלה בקיץ בווינה. מתגורר

ולילי השניים, בין אוהבים סוך

החבו כי לאזנם גונבה ששמועה
 אלא בישראל בילתה רק לא רה
 בחיפוש עסקים. כאן עשתה גם

 נמצאו לילי של בגופה שנערך
 ובכי- אדולן, כדורי 10 בתחתוניה

 כעשרים נמצאו אהובה של סו
 ב־ נמצא למחרת כאלה. כדורים

 נמל־התעופה, של חדר־ד,שירותים
 לעשות דורוגונוסוב נכנס שאליו

סו רבע שנעצר, אחרי צרכיו את
חשיש. ליית

המישטרה אנשי עקבו בינתיים

 מ־ מיספר צעדים שעמד למרות
 בית־המיש־ באולם החשיש ערימת

 למרות ריח״. במכת ״הוכה לא פט
ב זד, בריח הרגיש דבריו, שלפי

 החשיש אותו היה שבה מכונית
מ אטום תא בתוך וארוז מוסתר
אחור.

 להוכיח התביעה ניסתה כאשר
 בחדר* שנמצאה הסוליה, רבע כי

באו חתומה בנת״בג, השירותים
 יתר מצויינות שבה חותמת תה
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