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 את לגנוב יוכל לא שאיש כדי בסדר.
 את עמום הצמיד השינה, בשעת התיק
 את הצמיד אליו החדר, קיר אל התיק

 ישן והוא ברוריה ישנה הספה על הספה.
לספה. צמוד שהיה מחרון על

 הזוגות שני מלבד איש היה לא בדירת
 בוקר בשעת ועמום. ברוריה של והתינוקת
 ברוריה את בעלת־הבית העירה מוקדמת

הר קמה, האם בוכה. שהתינוקת ואמרה
 היתה זו לישון. וחזרה התינוקת את גיעה
 מיטתה את עזבה שברוריה היחידה הפעם
 התעורר כאשר זאת, ובכל הלילה. במשך
 התברר תיקו, את לקחת ורצה בבוקר עמוס

נעלם. זה כי לחרדתו לו,
שלו בכל חשד הוא כמשוגע. היה עמוס

 על שלופה בסכין והתנפל האחרים, שת
 לו ״דפקה היא אם אותה שאל אשתו,

 בכל ממושכים חיפושים אחרי התיק״. את
 נעלם, התיק כי ברור היה כאשר הבית,

הגניבה. על והתלונן למישטרה עמוס רץ

 התרוצצות
מטורפת

 מישטרת־ישראל, של חמור ישמן ^
 הנפסדות, שיטות־עבודתה את המגלה ״
 סודות ואת הגבוהים הדרגים רשלנות את

 בדרך־אגב, נתגלה המישטרתי, המודיעין
 של ההליכים תום עד במעצר דיון בעת

ה הפשע בעולם דג־רקק בוזגלו, ניסים
ישראלי.

 מאה של שטרות שני בגלל נעצר בוזגלו
 שנמסרו דולר, מאה של אחד ושטר מרק

 עיסקת כדי תוך אמינוף, לברוך על־ידו
ו ממוספרים שהיו השטרות, מכוניות.
מ קטן חלק רק היו במישטרה, רשומים

 באופן שנגנב בונד, ג׳יימס תיק של תוכנו
בספטמבר 3וה־ 2ה־ שבין בלילה מיסתורי

 הלילה את יבלה כי פשרל, אריה הטוב,
ביפו. בביתו

ו עמוס הגיעו מאוחרת לילה בשעת
 ביפו. פשרל של לביתו ברוריה, אשתו,

ה בתם ואת התיק את איתם נשאו הם
למח לנסוע אמור היה עמוס רק תינוקת.

 התנגדה ברוריה, אשתו, לתורכיה. רת
 בעלה כי ידעה היא זו. לנסיעתו מאוד

 האחרונה השנה במשך אחדות פעמים נסע ,
 בקשרי־הסמים היטב הידועה זו, 'לארץ
לו. יבולע פן חששה והיא אלה,

עמום אל להצטרף עמד פשרל הזוג

ה אנשי כי הוא המפורסמות ן
 למיש־ מפניה סולדים התחתון עולם י *

 שהוא. מיקרה בכל לשילטונות או טרה
 חשבונותיהם את לחסל מעדיפים הם

 טובה סיבה היתה לעמוס אולם בעצמם.
 תכולת שכל כיוון למישטרה, לפנות מאוד
 והיתה המישטרה, על-ידי לו סופקה התיק
 עבורו קנו הכסף את מדינת־ישראל. רכוש

 500 עד המגיעים בסכומים שונים, אנשים
ה מיספרי בקשתו. לפי אחד, כל דולר

 ה־ בידי היתה והרשימה נרשמו, שטרות
מישטרה.

 את כך כל שהדאיג הוא הכסף לא אולם
 שגנב מי כי היה הגדול הפחד המישטרה.

 אנשי כל רשימת את גם ישיג התיק את
 גם ואולי בתורכיה, המישטרה של הקשר

 בתיק. כאלה היו אם דרכוני־השירות, את
 התחתון העולם בידי אלה של נפילתם
אסון. לגרום עלולה

 זמן החלו לתורכיה עמוס של נסיעותיו
 אחבק, גילה של שיחרורה אחרי קצר

שנח תורכיה, לאזרח הנשואה ישראלית
זמן ישבה היא רשת־סמים. בניהול שדה

השנה.
דויד, עמום התיק, בעל התלונן כאשר

 ב־ לרעידת־אדמה הדבר גרם הגניבה, על
 התיק של תוכנו שכן, תל־אביב. מישטרת

 של מתוכנה יותר למישטרה מסוכן היה
תיבת-פנדורה.

 דרכוגי
שירות

 תעלומה מהווה התיק של ניבתו ל
 לעבריין שייך היה התיק כשלעצמה. י*

 לנסוע שעמד דויד, עמוס בשם תל־אביבי
ב רכוש הכיל התיק לתורכיה. למחרת  י
 2750 גרמנים, מרקים 4500כ־ :זר במטבע
שקל. אלף 65 ועוד דולרים,
 היקר"בתיק. הדבר היה הכסף לא אולם
 שמות רשימת גם היתד. עצמו תיק באותו

 בתורכיה, המישטרה של אנשי־הקשר
 על-ידי הזוטר לעבריין שסופקה רשימה
 חשש היה במישטרה. גבוהה בעמדה אנשים

 דרכוני־ גם נמצאים זה בתיק כי גדול
המוע מיוחדים דרכונים אותם שירות,

 של ביותר הגבוהים ונציגים ורק אך נקים
 מעבר להם והמקנים בעולם, המישטרות

נמלי־התעופה. בכל חופשי
 מישמר מכל נשמר הערך יקר התיק
ה ערך את היטב שידע בעליו, על־ידי
 בלילה לישון חשש עמוס שבו. מסמכים
 מישהו יפרוץ פן שבחולון, בביתו האחרון
ידידו עם סיכם ולכן התיק, את ויגנוב

(באמצע) רובינשטיין פרקליט
7 המיזוודה את גנב מי

 אף כך ולשם שבועיים. אחרי בתורכיה
 דולר 2500 — כספם את בידו הפקידו

 בונד הג׳יימס בתיק הושמו הם שגם —
היקר.

 את שסיימו אחרי מאוחרת, לילה בשעת
 יצועם. על הזוגות שני עלו שיחותיהם,

 בפעם חצות אחרי שתיים בשעה בדק עמום
הכל כי ומצא התיק, תכולת את האחרונה

 שוחררה כך ואחר בישראל, במעצר מה
 כבר רמזו דבר יודעי לתורכיה. וחזרה

 שמסרה מידע תמורת שוחררה היא כי אז,
ב מערכי־הסמים על ישראל למישטרת

תורכיה.
 עמוס ערך בערך, וחצי שנה משך מאז,

 במשך בשלום. וחזר לתורכיה נסיעות כמה
הצלחות ישראל למישטרת היו זו תקופה

 במעצר, בוזגלו יושב בו הזמן משך 4ף
 עם משא־ומתן המישטרה ניהלה **

 לפני רובינשטיין. מנחם עורך־דין סניגורו,
הס לידי הגיעו כמעט כבר יום־הכיפורים

 יחזיר דהוא שמאן יגרום בוזגלו כי דר,
ממעצר. ישוחרר ואז למישטרה, התיק את

 של בכירים דרגים עם התנהלו הפגישות
אב תל-אביב מחוז למפקד ועד המישטרה,

הגיעו. תורגמן רהם
 עמדה המישטרה הכל. התפוצץ אז אך

 יחזיר והמסמכים לרשימות שנוסף כך על
 שקל, אלף 60 של נוסף סכום עוד בוזגלו

 בשם רובינשטיין, חסר. עדיין שלדבריה
 של מכוניתו את למסור מוכן היה מרשו,
 אמנם אם ולברר למישטרה, כערבון הצעיר

 הוחזר שמא או כלשהו, כסף סכום חסר
 קדמי, אך כולו. הסכום כל למישטרה

 זו, להצעה הסכים לא יפו, מרחב מפקד
העסקה• בוטלה וכך

 התובע ביקש יום־הכיפורים אחרי מיד
ה תום עד בוזגלו של מעצרו את פלד

הת נגדו הראיות גניבה. באשמת הליכים
ה שטרי של המיידית החזקה על בססו
הגנובים. כסף

 את הסניגור גילה למעצר, הטיעון בעת
פירטי־פרטיו. על המעשה סיפור כל

ב להחליט סימון ורדינה השופטת על
 20ה־ בן בוזגלו של מעצרו על זה שלב

 אך גניבה, באשמת ההליכים תום עד
 בית־ באולם נותרה ישראל מישטרת
 גלויים שסודותיה ועריה, עירום המישפט

!■ אלון אילנה ל.כל

פיצוץ
העיסקה
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תורגמן ניצב
7 העבריין לידי הסודות הגיעו איד

 נתפסו זו אחר בזו הסמים. בתחום כבירות
 למשל, כך, מאירופה. סמים יבוא רשתות
ש הסמים בלדרית ולדמן, חגית נתפסה
 ול־ החדש הכפול הרצח לחשיפת הביאה

־שרה. ואישתו, אנג׳ל שמעיה של מעצרם
הס 'ותוכנו הגנוב בונד הג׳יימס תיק

 את וגילו המישטרה הצלחות את בירו
מטו התרוצצות החלה במישטרה ■שיטותיה.

 נעצרו ראשית הגנוב. התיק אחרי רפת
 שלא מכיוון בגניבה. ונחשדו ואשתו פשרל

 ברור היה הדירה, בדלת סימני־פריצה היו
פנימית. עבודה שזוהי למישטרה

 כל נמצאו לא החקירה, למרות אולם
שנמ היחידה הראיה פשרל. נגד ראיות

 •שאותם הכסף, שטרות שלושת היו צאה
 הגיעו כיצד אמינוף. לברוך בוזגלו נתן

 חמש בוזגלו של לידיו המסומנים השטרות
 השאלה התיק? של העלמו אחרי שעות
 סירב שבוזגלו משום מענה, ללא נותרה
 מקורם על מילה אמר ולא פיו את לפתוח

השטרות. של


