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 למקין איזי עבר בחשאי, כמעט וכך,

 רמת־ במרכז המפוארים מהמישרדים
נעשה. זה מדוע שיתברר מבלי השרון,
 מדוע כן, אם בלמקין? חשדו האם

למישטרה? החומר הועבר לא
 בימים ניתנה כך על חלקית תשובה

 בתל־אביב, המחוזי בבית־מישפט אלה
דווקא. אלטרוביץ רצח במישפט

 ורק העדים, דוכן על הועלה וסרצוג
 שאם התברר, באולם שנאמרו מהרמזים

 ייחשפו הכלכלית, החקירה תימשך
 לראשי נעימות לא מאוד פרשיות
הישראלי. המשק

 עדינה ששמה ידידה, היתה לבן־גל
 במקומות ונראו ביחד בילו הם בוקצין.
בעיר. שונים

 ברמת־ בבטוחה עבדה בוקצין
כברוקרית. השרון

 לנעשה ביותר מקורב היה בן־גל
זאת. רק לא אך כבטוחה

 פרקליטו הזכיר החקירה במהלך
 סיפר שבן־גל שיינמן, דני בן־גל, של

 לבית להביא נהגה היא כי בחקירתו
 שהיו חשבונות ל׳ בשיכון בן־גל

 ולאלטרוביץ. ללמקין משותפים
 ערכה היא בן־גל של בדירתו

 בטוחה סניף מנהל בין התחשבנויות
 את מוריץ ומפעיל ברמת־השרון

הבורסה. באולם טוכלר
זה, בעניין מקצין נחקרה כאשר

 חשבון שיש חשדה שהיא אישרה היא
כזה.

 התברר כך בחקירתו, סיפר בן־גל
 תמוהים נוהגים על בבית־המישפט,

 בעוד הברוקרים. חברות באותן
 עושים טוכלר את שבמוריץ
 הרי למכובדים, ממוספרים חשבונות

 חשבונות להכין נהגו שבבטוחה
 שהיו שונים אנשים של פיקטיביים

בחברה. חשבונות להם
 שגם אחרי בר״מזל. היה למקין איזי
 סיפרו בדגל וגם בוקצין עדינה

 עם קשריו ועל מעלליו על במישטרה
 לחקור זיגל אנשי התכוונו אלטרוביץ,

 ימים באותם מזלו, למרבה אך אותו.
 המיבצע את צוות״החקירה הכין עצמם

 שעמד שני״שגיא, של לתפיסתו
 בדו־ סכום־עתק עם מהארץ להימלט
 בן־גל. של אמו לו שסיפקה לארים,

למקין. נחקר לא בעבודה, עומס מרוב
 אחרי־כן? למקין נחקר לא מדוע

 בהחלטיות: אך בקצרה, וסרצוג משיב
הצח״מ.״ על בעל־הבית הייתי לא ״אני

 שהיה לחוקרים סיפרה מקצין
 משום ולמקין, אלטרוביץ בין עימות

 מפורט דיווח קיבל לא שאלטרוביץ
 שלהם. החשבונות מצב על מלמקין

 בשנת למקץ הרוויח זו מאי־הבנה
 מיליון מחמישה יותר של סכום 1982
שקל!

 אם לדעת וביקש הירפה, לא שיינמן
 הצוות את הינחו לא זרים שיקולים

 ענה כבטוחה. מלחקור נמנע כאשר
 היו לא הזה בנושא ״לא. וסרצוג:

 זרים, שיקולים היו לא זרים. שיקולים
 — איתך מסכים ואני — ספק לי ואין

הנושא.״ את לחקור צריך שהיה
 את וסרצוג לפני רשמה בוקצין

 גם טיפלה. היא שבהם התיקים רשימת
 נבדקה לא הנראה, כפי זו, רשימה

לפרטיה.
 הסתבר, החקירה של מסויים בשלב

 לחשבונות נוסף היו שלאלטרוביץ
 טוכלר את במוריץ ממוספרים
 בבורסה השקעות של חשבונות

האמריקאית.
 וסרצוג סיפר חקירתו בהמשך

 כבטוחה הגדולים הלקוחות שאחד
 מוניה איש־העסקים היה ברמת־השרון

 מיוחד. ליחס זכה אף הוא שפירא.
 שברמת־ שבקאנטרי־קלאב בחדרו
 ישירות שיחות מנהל היה הוא השרון

 קניות ומבצע הבורסה אולם עם
 הפעולה בזמן מניות של ומכירות
באולם.

 מיוחד יחם למקין נתן מדוע
 בשירותים השתמש עוד מי לשפירא?

 בן־גל בין הקשר היה האם אלה?
 שלום הקבלן שפירא, של וקבוצתם

 בצלאל והקבלן־מלונאי גניש אהרון
 עיסקיהם את ניהלו שכנראה מזרחי,
סניף? מאותו

 שהחקירה מבטיחים זיגל חוקרי
תימשך. והיא נעצרה לא הכלכלית

במדינה
מישטרה

הקצינים ידיד
 לשוטרים העניק הוא

 זולות תמוגות־שמן
וברטיסי־ביקור

 האיש פרידמן, משה סגן־ניצב
 חפץ אסף של מקומו את הממלא

 את ״תפתח המום. היה המושעה,
 אחד עליו פקד השולחן," של המגירות
 פ) (יח״ פנים לחקירות היחידה מחוקרי

 את סרקו היח״פ חוקרי המישטרה. של
 את שאלו הם ביסודיות. המישרד
 ואת המאפרה את קיבל מאיפה פרידמן

 אחר־כך שולחנו. שעל מכשיר־הטלפון
 ביתו אל וחוקריו פרדימן נסעו

 חמש החרימו שם שברמת־השרון,
 ידידו במתנה לו שנתן תמונות־שמן

גרובר. שימעון
 בעל הוא גרובר ביער. במבי
 במיש־ עד־המדינה שהיה בית־הדפוס

 קצין־המישטרה שליט, שלמה של פטו
 הידידות ).29.2.84 הזה שגנב(העולם

 קציני לעוד לעלות עלולה איתו
 הקידום ובסיכויי בקאריירה מישטרה

 התבטאות. קשיי אין לגרובר שלהם.
 עם ההדוקים קשריו על מספר כשהוא
 שחקירת המרכזית, היחידה קציני

 בשבוע התקיימה פרידמן, ראשה,
לפרט: גרובר הסכים השבוע שעבר.

 לא לפרידמן שנתתי ״התמונות
 הוא מת, שלי כשהדור גרוש. שוות

 שצייר תמונות־שמן 50 איזה לי הוריש
 מיני לכל התמונות עם רצתי בעצמו.
 לא האלה שהתמונות לי ואמרו גלריות,

 אחת, תמונה והמיסגרת. הבד את שוות
 במבי איזה של היא לפרידמן, שנתתי

 מצויירים אחרת בתמונה ביער. תועה
ציפור. עם שמיים

טובים. חברים היינו ופרידמן ״אני
 הביתה אלי בא שהוא פעם היתה לא

 הרבה לי הביא הוא ריקות. בידיים
 — שלי לילדים יקרות. מתנות

 מצית הביא הוא לי טלוויזיה. מישחקי
 עם שש־בש מישחקי ושני אלקטרוני
 לי הביא שהוא המתנות קישוטים.

לו.״ נתתי שאני ממה יותר הרבה שוות
 את ניצלתי לא שלי ״בחיים

 ביחידה המישטרה. עם שלי הקשרים
 שהם עכשיו, לי, אמרו לחקירות־פנים

 דוחות עבורי ביטל פרידמן כי יודעים
 שילמתי תמיד שאני להם אמרתי חניה.

 שאם להיות יכול שלי. הרפורטים את
 לבטל במישטרה מחברי מבקש הייתי

 זה את עושים היו הם רפורטים,
ביקשתי. לא אבל בשבילי,
 סוכן לשמש התנדבתי פעם לא ״גם

 כשהיתה תמורה. לקבל בלי מישטרתי
 בפרשת הסחטנים נגד החקירה

 ההוצאה־ של הפומביות המכירות
 שבעזרתו נסתר, טייפ לי נתנו לפועל,

 לסוחר הרביצו הסחטנים איך הקלטתי
 מהמחיר' גבוה יותר מחיר להציע שהעז

שלהם.״
 הסיפור ״כל בחקירה. השכבה

 לפרידמן שעשיתי כרטיסי־ביקור על
 עשיתי שקל. 800 של עניין הוא

 כרטיסי־ביקור שוטרים להרבה
 לשמחות הזמנות וגם נייר של מפסולת
 הזמנות אחד לפקד עשיתי שונות.

 שאי־אפשר בגלל שלו. הילדה להולדת
 מפסולת־נייר, כאלה הזמנות לעשות

 אחר לקצין הנייר. את בעצמו הביא הוא
 הבן של לבר־מיצווה הזמנות עשיתי

 בר נייר על ההזמנות את רצה א3ה שלו.
 שלחתי יקר. מאוד נייר זה משובח.

הנייר. את לקנות אותו
 רוצה שהמישטרה בטוח גרובר

 תוך מישטרה, קציני בפח להפיל
 בינו שהיו ביחסי־הידידות שימוש

 אחר תת״ניצב כי מספר הוא לביניהם.
 לא שאני ״חבל חקירתו: בעת לו אמר
 שולחן על אותך להשכיב יכול

 אני הראש: את לך ולפתוח הניתוחים
 הרבה שם מוצאים שהיינו בטוח

 לגרובר. החמיא דווקא זה דברים."
 אם לי, ״תאמינו מיסתורי בחיוך האומר
 שם היה הראש, את לי פותח היה מישהו
שלמה:״ לאנציקלופדיה חומר מספיק
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