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 .תיגש חרמון•. לרמי כפר־סבא בתחנת
שלך.״ החפצים את לקבל

 תחנת־המיש־ בקופת הציג חרמון
 שניתנה ,738/82 מס׳ הקבלה את טרה

 השוטרים בידי כשהפקיד קודם, יום לו
 שהיו יקרה, וסיכת־זהב דולר 2670

 בגלל לחקירה כשנלקח ברשותו
שכנים. סיכסוו
 השוטר הכריז מצטער,״ ״אני

 של רכושו את להחזיר שהתבקש
אני חרמון.  נפרצה. הקופה מצטער, .
נעלם!״ כספר

 המישטרה בתחנת שנשדד האזרח
 היום. למחרת למקום לסור התבקש

 היכן החוק אנשי יבררו אז עד אולי
כספו. נמצא

 ואחרי יומיים אחרי למחרת, בא רמי
 התשובה: באותה זכה תמיד שלושה.

מחר.״ .אולי
 המישטרה לתחנת לבוא המשיר הוא

 עד ארוכה, תקופה במשך בכפר־סבא
העניין. עליו שנמאס

התגלה. לא הגנוב רכושו

 השטר ס
ד הרשוס א

 אל חרמון רמי של פניה כל ^
 לו נאמר המישטרה, מפקדי ^

 חוקרת!״ .המישטרה נמרץ: בקיצור
 בתחנת־המישטרה הקופה פריצת עניין

 היום, עד כנראה נחקר בכפר־סבא,
חודשים. שמונה עברו שמאז למרות

 המקומי העיתון כתב ביצ׳קוב, יגאל
 פריצת על שעבר בשבוע שמסר צומת,

 בכפר־סבא, בתחנת־המישטרה הכספת
 של הארצי למטה שפנה גילה

 זמן כמה לדעת וביקש המישטרה
החקירה. נמשכת
אין בכר: קובי רב־פקד לו ענה . 

 חקירות יש כזו. .שאלה שואלים
 שהועברה החקירה שנים." הנמשכות

 הארצי, במטה לחקירות־פנים ליחידה
 השוטרים מי־מנוחות. על התנהלה
 אך בפוליגרף, נחקרו כפר־סבא, בתחנת

תוצאות. ללא
 לעורך־הדין פנה שנשדד האזרח

לפני עד שעבדה שטיינברג, רבקה

בקשתו. לפי בדוי, השם •

מהמישטרה
 המחוז, בפרקליטות חודשים כמה

 בעניינים התביעה נציגת והיתה
 כפר־סבא. למישטרת הקשורים

עזר, לא זה גם
את למכור חרמון נאלץ בינתיים

 ונתגלתה מיפו, המישטרה של הארצי מהמטה !
 נראה שזה כפי וריקה, שבורה השוד אחרי 1

 ומשה (מימין) גבריאל אורי השחקנים שני
לאף. מתחת בטרט מהמישטרה הבטפת שוד את שהנציחו איבגי,

נגנבה: הסונה
ע למטה: בתמונה בתצלום.

 בין כספיים. קשיים בגלל מכוניתו,
 הוא מכוניתו, תמורת שקיבל השטרות

 רשום היה שמיספרו אחד שטר גילה
 ממנו שנגנבו השטרות ברשימת

במישטרה.
 נרגש מיהר השטר, את צילם חרמון

תגליתו. את למסור למישטרה

ם ע ה נ צ צ תנו  ה
 מצחוק הארץ נר

אעוו מו נגנבה נ  קו
 המישטוה•עכשיו

ל ו ש ב נ ה  ז
המישטוה בתחנת

 ניערה ־לא זו מפתיעה התפתחות גם
היגעה. החקירה את

 המישטרה של הכספת את פרץ מי
 אינה המישטרה האם בכפר־סבא?

 הגנבים את לתפוס מסוגלת
 מהססת חודשים שמונה שבשורותיה?

 מאליו: המובן בדבר להודות המישטרה
 הקופה את ששדדו הם אנשיה

 אז האשמים, הם לא אם וכי בכפר־סבא.
הכסף? את גנב מי

 אחר בזו נופלות המישטרה כספות
 נתגלה חודשים כשלושה לפני זו.

 שחסרים בירושלים הארצי במטה
 נעולים שהיו מטילי־זהב, שישה

 פלילי. לזיהוי המעבדה של בכספת
 כראיה הוחזק מהכספת שנגנב הזהב

 צוות הקים הארצי המטה מישפטית.
 הזהב שגניבת חשד וקיים חקירה,
שוטרים. כמה או שוטר על־ידי בוצעה

 אצל בפוליגרף. נבדקו פלילי לזיהוי
 לגניבת קשר שום נתגלה לא מהם איש

הזהב.
 נפרצה, לא שהכספת העובדה בגלל

 חושדים נעלמה, התכולה רק אלא
 לקיחה היתה זו כי הארצי במטה

 לגנבים או לגנב כלומר, .חוקית״.
לאוצר. חוקית גישה היתה

 אחרי לחפש ממשיכה המישטרה
 בתוך שנעלמו זהב קילוגרם שישה
 לפנות מתבקש אותם שימצא מי ביתה.

למישטרה...

שישה
זהב מטילי

 היו השערוריה, כשהתגלתה
 הועבר שהזהב במישטרה תיקוות

 שנעשה מבלי אחרת, כטעות'לכספת
 נתבדתה. זו תיקווה החוקי. הרישום

במעבדה והטכנאים השוטרים

 מזל מביאה אינה שש סיפרה ך*
 וחצי שנה כבר עברה למישטרה. 1 |

 זהב, קילוגרם שישה נעלמו מאז
 לתחנת־ שומרי־החוק בידי שהובלו

בלוד. המישטרה
 באפריל 24ה־ של הבוקר בשעות

 סליבה של בדירתו חיפוש נערך 1978
 בסחר אז שנחשד מלוד, טאנוס

 למטה שהגיש בתביעה בלתי־חוקי.
 סיום אחרי המישטרה, של הארצי

 בין לו שיחזירו טאנוס דרש הפרשה,
 שנתפסו זהב קילוגרם כשישה היתר

 הקצין על־ידי ושהובאו בביתו,
 בלוד המישטרה לתחנת ינקלביץ
).2359 הזה (העולם

 שהיה איש־המכס טישלר, רב
 העיד הזהב, תפיסת בזמן במקום

 הזהב את .הורדתי בבית־המשפט:
 לינק־ אותו שנתתי וייתכן ממעלית,

לביץ.״
 .טישלר נכתב: חוקרי־המכס בדוח

 את הכניס הזהב, עם לדירה נכנס
 על שנמצא ניילון שק לתוך החבילות

 ינקלביץ... הקצין לידי ומסרם הגג
 את עימם לקחו כהן וניסים ינקלביץ

 ונסעו החשודים ואת הזהב שק
לוד.״ למישטרת
 יצחק איש־המכס העיד יותר מאוחר

איני חסיד:  את לקחו מי בדיוק זוכר .
 הנאשם עם יחד אותו לקחו הזהב,

 הזהב עם עשו מה למישטרה.
יודע.״ איני במישטרה,

 6כ־ היה שמישקלו הזהב, שק
 פשוט במישטרה. נעלם קילוגרם,

)72 בעמוד (המשך

 פ&ה בידו מחזיק טאנוט טליבה ]האזרחעלם:1 הזהב
 במישטרת שנעלמו לאלה דומות שרשרות־זהב 1

 המישטרה, לתחנת רכושו את שהעבירו שהשוטרים, התלונן טאנוט לוד.
דולר. אלף 100 היה ששוויים זהב קילוגרם שישה בדרך .איבדו״
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