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 שפו- את הרים אוחנה שה **
 במיון במישרדו הסיפון פרת 1■

 ״זה ושמע: בטבריה, השקט החוף
 סיונדון. מדבר אני מבג. עמוס אני,
שי האמת. את יהגיד רוצה אני

 יי מכר יא אחיך. יחיעם, קרתי.
סמים.״

 שוב שיחה אותה אחרי שבועיים
 שהוא והודיע מיונדון, סבג התקשר

ארצה• חוזר
גי התחייה זו, סיפון שיחת גי  י

מעור שבה ביותר. מוזרה פרשה
עבר בכירים, מישטרה קציני בים

 מישטרתיים, כסוכנים שעבדו יינים
 מיד שעברו גדויים כסף וסכומי

ייד.
המישט־ החייטה 1980 באוגוסט

 ב־ יהישאר שיי. בהתחייבות תי
וישתוק. חוץ־יארץ
 סמים קניתי שיקרתי. בעדויות

אנ חמישה או מארבעה בסך־הכי
אח שנעצרו, 70מ־ יותר מתוך שים

 השוטר עם יחד עדות, •שמסרתי רי
 ינו שמכרו כך עי טוביה, ישראי
 ב־ כי ישקר צריך הייתי סמים.

 י־ אותי שישיחו איימו מישטרה
 ברשיון. אסיר הייתי בית־הסוהר.

 נגדי. תיקים עוד שיפתחו פחדתי
 שש עכשיו עד ישבתי כבר אני

תקי גנוב. רכוש עי בכיא שנים
ועוד. פות

 שי רשימות יי נתנה המשטרה
 סמים, בהחזקת החשודים אנשים
טו־ השוטר, עם ייכת יי ואמרו

 היקר המדינה
באוזני השבוע

 ששמם האנשים את יזהות שיוכי
 השניים שקיביו ברשימה הופיע

ה מהמישטרה. המיבצע בתחיית
הי שעות בכי ביחד היו שניים
 שי שבוע שאחרי סיפר סבג ממה.
שהופי אנשים עי אשמות הטית

 יטוביה אמר הוא ברשימה עו
 ידבריו יהמשיך. מוכן אינו שהוא
 יפרוש שאם טוביה אותו הזהיר

 חתם הוא כי מאוד, יסתכן הוא
ש ״ומי המישטרה, עם הסכם עי
רע.״ יגמור הסכם מכבד יא

 ושי טוביה ישראי שי יחיקם
 שופט התייחס במיבצע המישטרה

אב בנצרת, המחוזי בית־המישפט
 שי בדינו ישב השופט אסא. רהם

שנא מטבריה, 27וד בן ודד שרון
ב ובסחר מסוכן סם בהחזקת שם

 סבג שי עדותם סמך עי סמים.
 הוא זכאי. יצא הנאשם טוביה. ושי
 נאשמים שלושה מבין אחד היה

 ב־ ואולי אף, עי זכאים שנמצאו
וטוביה. סבג שי עדותם גיי,

רגליו, בשתי נכה הוא ורד שרון

 היה העמקים. ניקוי מיבצע עי רה
 מסוגו ביותר הגדוי המיבצע זה

 עיייה בעיקבות בצפון. שנערך
 בסמים איים סחר בפשיעה, תיויה

 י־ הרואין יחדירת סימנים עם
 יפתוח המישטרה החייטה איזור,

ה את יהדביר כדי מקיף במיבצע
נגע.

 המיבצע, בוצע שבה הצורה אך
 כדי המישטרה בחרה שבו והאדם
 שמא חשד מעוררים אותו, יבצע

 מסדי־ מישטרה אנשי בו השתמשו
ב יזכות כדי קפיצה כקרש מים

בדרגה. ובקידום מוניטין

 מכור, עבריין;
מעורער

במיבצע המרכזית דמות ך•
 עמוס היה העמקים ניקוי 1 י

 עבר בעי עבריין ,24 בן סבג,
 וי- יאיכוהוי מכור עשיר, פיייי
שירו תקופת את שבייה סמים.

פסיכיאט בבית־חויים הצבאי תו
 ניקוי ימיבצע גיוסו יפני עוד רי•

 מחייתו את הוציא הוא העמקים
 ש־ מכספים או רכוש עי מעבירות

ש מידע תמורת מהמישטרה קיבי
יה. סיפק

 סבג עמוס חזר השנה בפברואר
 המיש־ עי־ידי נשיח ישם מלונדון.

 שבמהיכו המיבצע, תום עם טרה
 השבוע איש. 70 שי ימעצרם הביא

 סיפור הזה העולם יפני גויי הוא
מדהים.
סכג: עמום מען

 אבי שיי. המצפון בגיי חזרתי
שנג האנשים 70מ־ יא פוחד• אני
 מהמישט־ איא עדות, מסרתי דם

רה.
 המישטרה עם בהסכם..שחתמתי

 יצו־ דויר איף 180 שאקבל צויין
 וגם עסק, ופתיחת דירה קניית רך

 נסעתי יי. שהיו חובות יכיסוי
 יהציג יי עזרה הרישטרה ייונדון.

 שאוכי כדי כסטודנט, עצמי את
הת מיונדון כניסה. אשרת לקבי

 יחד לאוסטרליה, להמשיך כוננתי
אשתי. עם

 הכסף כי את קיבלתי יא למזלי
 ,למזלי, המישטרה• לי שהבטיחה

 ידרוש תוכי יא המישטרה כי
עמד־ שלא בגלל כסף יה שאחזיר

 ושי־ הסכמתי מהם. לקנות ביה,
 טוביה ישראל זיופים, היו קרתי•
 1980 באוגוסט 27ב־ הנה, שיקר.
 סמים שקנינו וטוביה אני חתמנו
 27ב־ אבל מנצרת. סיימון מסמי

 !במילואים טוביה היה באוגוסט
 שמאמין מי מטורף י בטוח אני
! יי

 שבועות. במשך שיקרתי אני
 כהן ממורים חשיש סוליית קניתי

 לפרוסות אותה חתכתי מבית־שאן,
ה את שקניתי אחר־כך וסימנתי
בטב בנצרת, בעפולה, פרוסות

יכ המישטרה במיגדי־העמק. ריה,
ת יר, ה כל בקלות• זה את יגיו

מ סוליה, מאותה היו האלה קניות
מתפורר. או יבש חומר

ב בן־דויד אהרון דודי, בן אצי
ו חשיש קילוגרם קניתי עפולה,
 הזה החומר את אחר־כך חתכתי

 שקניתי עדות ומסרתי לחתיכות
ה עי שהיו מאנשים החתיכות את

 והשוטר אני •שקיבלנו, רשימה
מהמישטרה. טוביה,
אן עד סבג. שי דבריו כ

 צפרדע
חשו.דה

ש ך* י ק כ ש  גב.הגמל, את ש
פר היתד, סבג, עמוס לדברי • י

 אוחנה, יחיעם של הרשעתו שת
 בטבריה, לדברי־חשמי חנות בעי

ש הוותיקה, אוחנה למישפחת בן
 ב־ מסועפים קשרים בעלת היא

איזור.
ני מיבצע תחילת לפני כשנה

 בלבוש בלשים נכנסו העמקים קוי
 במישט־ מיחלק־הסמים של אזרחי

 של לחנותו העמקים מרחב רת
 לקנות כמעוניינים והתחזו אוחנה

:סם
 אוחנה שאלו. ״1 לבן לך ״יש
 לי ״יש בהלצה, לטענתו השיב,

חשיש.״ רק
 יא אוחנה יחיעם שי הבדיחה

הז הם השוטרים• בעיני חן מצאה
בח חיפוש לערוך והתחילו דהו
 דמו־ בבובת־גומי הבחינו הם נות.
ה הונג־קונג, תוצרת צפרדע, יית

בט על כשלוחצים קולות משמיעה
 כחשודה ״נעצרה״, הצרפדע נה.

שפור אחרי בתוכה. סם בהעברת

 של הארצי במטה ונבדקה קה
 בה נמצא ולא מישטרת־ישראל,

לבעליה. הצפרדע הוחזרה דבר,
בו לפנות ,1980 בספטמבר 8ב־
 בליווי המרחב שוטרי נכנסו קר.

 יחיעם שי לדירתו גישוש כלבי
 אחר־ קצר וזמן נעצר הוא אוחנה•

 אישום. כתבי שני נגדו הוגשו כך
 הזדמנויות שבשתי בכך נאשם הוא

 טוביה ישראל לשוטר מכר שונות
 כולי במישקל חשיש סבג ויעמוס

מה קיבל תמורתם גרם, 369.3 שי
לירות. אלף 32 שניים

 יחיעם של סניגורו טען בהגנתו
 שלמרשו חוטר־ישי, דרור אוחנה,

 אך התאריכים. לשני אליבי היה
 אותם. לבדוק מיהרו לא השוטרים

 אחרי ימים עשרה רק נבדקו הם
 זד, מחדל ״על אוחנה. של מעצרו

המחו השופט כתב להצטער,״ יש
 הובא שלפניו אור, תיאודור זי

אוחנה.
 שנתיים של למאסר נשלח אוחנה

 טוביה של עדותם מך0 על וחצי,
 הגישה לא המישטרה בלבד. וסבג

 או תמונה לא אף לבית־המישפט
 לעיסקות בקשר אחת, הקלטה

אלה.
ה התייחס אוחנה של במישפטו

ה העד של לאישיותו גם שופט
:סבג עמוס מרכזי.

 למיבצע הירתמותו קודם ״עוד
 לספק סבג נהג העמקים, ניקוי

תמו מישטרה, לאנשי אינפורמציה
 היתה זו, ואינפורמציה תשלום, רת

 שימש ובעבר לגביו• הכנסה מקור
 סבג אחר. בתיק עד־מדינה גם

 סבור הנני אך זאת. להכחיש ניסה
אינפור מסר הכחשתו, אף שעל
 הנאשם לגבי גם ידע שהוא מציה

אוחנה.
ש שמרגע סבג, של לגביו ״ברור

 וכמשתף מישטרתי כמודיע נחשף
גש שרף המישטרה, עם פעולה

העבריי החברה עם לו שהיו רים
 מתמדת להגנה ניזקק והוא נית,
 אדם לגבי אנשי־המישטרה. של

 אין המיוחד, מצבו ובשל מסוגו,
 על שמא חשש של מקיומו להתעלם

ו מפעיליו, בעיני חן לשאת מנת
 מוכן שיקבל, הנאה טובות למען
מע שאינם מעשים לעשות יהיה
וישרים.״ כשרים שים

ואו עצמו, סבג תומך זו בדיעה

עצ את להציל כדי ״שיקרתי : מר
 להרוויח וכדי למאסר מללכת מי

 מהמישטרה. שדרשתי הכסף את
 יחיעם עם נפגשתי לא. שיקרתי,

קני לא איתו, דיברתי לא אוחנה,
סמים.״ ממנו תי

 תיאודור המחוזי השופט המשיך
הוב המיבצע בתחילת אור:'״כבר

 לחו״ל, ליציאתו שידאגו לו טח
וכל חודשי תשלום מקבל והוא
בארץ, נמצא הוא עוד . כל כלה

מפשע חפה
 הוחזרה !״ אהבה ״עשה :המציעה
במישטוה^ שנותחה לאחר לבעליה

 הנוגעים בתיקים עדות מתן לצורך
למיבצע,״

 רשימת
שיס מגוק

 במיבצע, סבג של ותפו
 איש־מישטרה טוביה. ישראל

לעבריי מוכר היה לא הוא חדש•
כדי לסבג, אותו הצמידו הם נים.

צול ״הליכתו השופט תיאור ולפי
 כשהוא ואנה אנה ומתנדנדת עת

רג שתי לסירוגין, רגליו על צולע
 בעת מגופו נתלשות כאילו ליו

 ועל אחריו. כנגררות והן הילוכו
 הנאשם מחזיק הסימנים, אלד, כל

 כמעין אלא מקל, סתם לא בידו
ש וארוך, כפחם שחור עץ... מוט

הנאשם.״ לקומת מעל גובהו
ל בעדותו התייחס לא טוביה

 לו זכור היוד ולא הנאשם, תיאור
בהופעתו. יוצא־דופן דבר

שי את בחריפות ביקר השופט
 המישטרה. נקטה שבה הזיהוי טת

 לבוא נהגו וטוביה שסבג התברר
 ולדבריו, בנצרת מסויימת לדירה

 מסתכלים תמונות. על ״מסתכלים
 בחיים אותו ראינו שלא אדם על

 מסרנו כך התמונה. לפי רק שלנו,
:בפסק־דינו השופט קבע זיהוי.״

 כנראה ,שהיתר להיטות אותה
 למיספר להגיע המיבצע בתקופת

 סמים, סוחרי של האפשר ככל. רב
 למישטרה כנראה שהכתיבה היא

 לא היום... שבבוא דרכי־פעולה,
 בשעה הדרושים במיבחנים עמדו

 לפני ראיה לצורך להם שנצרכו
ביודהמישפט.

מיס- את לקבל יכול אני אין....
 ערך וכבעל כאמין הזד, הזיהוי דר

לכאורה.״ גם ולו כלשהו, ראייתי

 טוביה ״ישראל
מחה״ מו

ה הוא לארץ, סבג ששב ך
 יחיעם של לעורכי־הדין ציע ״■

 כדי לחקירה אותו להעמיד אוחנה
 אמת. אומר הוא שהפעם להוכיח

ממנ כהן, ויקטור היה חוקריו בין
 הסכים סבג הפוליגרף. מכון הלי

 אותו ויחברו דבריו את שיקליטו
למכונת־אמת.
סכג: סיפר בחקירתו

 התחיל המיבצע של הסיפור
 רב־פקד עם כשנפגשתי למעשה,

 במרחב יחידה (ראש פרץ, ציון
 לי יתן שהוא דיברנו העמקים.)

 לאנשים אותו למכור מזוייף זהב
 קבענו כסף. וגם הסמים, תמורת
 בשבילי, אקח אני מהכסף שחלק

המישטרה• תיקח הסמים ואת
ב־ טוביה ישראל עם נפגשתי


