
 לי נשמע הסיפור כי למירי אמרתי
ניפגש. כי הציעה והיא מוזר,

 בפח נפל חביב כי בטוחה הייתי
 יום באותו ועוד לו, טמנה שעדנה
שרותי־ לכתובת מיכתב, לו כתבתי
 ירושלים. ,5 רוטנברג רחוב מחקר,

 שהיו רבים פרטים כתבתי במיכתב
הסתב־ על לעדנה, בקשר לי ידועים ,

לאירופה. ובריחתה החוק עם כותה *
התחתון, מהעולם אנשים על סיפרתי
 ציינתי באירופה, קשורה היתה שאיתם
ותאריכים. שמות

 ״גראתה ^
חתיכה" 1*7

המיכתב. על תשובה קיבלתי א ך
 ל־ צילצלתי אחדים ימים כעבור >

חביב. את וביקשתי שרותי־מחקר
 אם לטלפון, שענתה מירי, את שאלתי
הס כי לי סיפרה מירי הגיע. מיכתבי
 רקע על חביב עם בינתיים תכסכה

המיש־ בעבודת עדנה של התערבותה
י  את יביא שלא מחביב דרשה מירי רד. י

 ועזב חביב קם זה רקע על איתו. עדנה
פורקה. והשותפות המישרד, את

 מסרה לידיה, שהגיע המיכתב, את
מת אמרה, כך שם, הארצי. למטה מירי

חביב. נגד מסועפת חקירה נהלת
 יושבים שם לפתח־תיקווה, נסעתי

 של (יחידת־חקירות־פנים יח״פ אנשי
 אלכס הקצין עם ושוחחתי המישטרה)
 מה כל אם אותו שאלתי איש־שלום.

 שאלתי נכון. הוא ממירי ששמעתי
המישטרה. את חביב עזב מדוע

 חביב כי לי, הסביר איש־שלום
קש בגלל המישטרה את לעזוב החליט

 נפרד חביב כי סיפר הוא עדנה. עם ריו
 עדנה, את לו הציג ואף אישית ממנו

 כי, ואמר הוסיף הוא חתיכה״. ש״נראתה
במיוחד. אמיץ בחור חביב כנראה,

 מירי אליי טילפנה ימים כמה כעבור
 לשוחח מוכנה אני אם ושאלה פולנסקי,

 חביב. בעניין מהמישטרה מישהו עם
 אשה, אליי צילצלה למחרת הסכמתי.
ושא־ ויינשטוק, כבלה עצמה שהציגה

 אותי שאלו ואלחייני ויינשטוק
 בן־דוב לעדנה בקשר רבות שאלות

בגרמניה. ומעשיה
 את מבין שאינו לי אמר אלחייני

 כל כמעט להשכיב היה ״שיכול חביב,
 בידי נפל ואיך הארצי״, במטה אחת

עדנה. כמו דמות
בק שלי המידע שכל להם הסברתי

 מבוסס בגרמניה ומעשיה לעדנה שר
 עבריין של שם הזכירו הם רכילות. על
 בארץ עת באותה וששהה בגרמניה, החי

 אוכל אם אותי שאלו בוטיק. ופתח
לפ אוכל שלא ידעתי עימו. להפגישם

 בטורי־ כאן שהופיע עבריין, לאותו נות
ול בינלאומי, כאיש־עסקים הרכילות

 וכך קציני־מישטרה, עם לשוחח בקשו
להם. אמרתי

מת שהם הבנתי השיחה מתוכן
 במיכתב שכתבתי לעובדות ייחסים
לחביב.
מת כי לי אמרה ויינשטוק בלה

 לחביב, בקשר מסועפת חקירה נהלת
 בזמן לגרמניה עדנה עם יחד שנסע
במישטרה. עדיין שהיה

 ויינשטוק לי השאירה שהלכה, לפני
וב במישרד שלה מיספר־הטלפון את

ביתה.

** —
למחצבות

 חביב בין השותפות סירוק דורי̂ 
 חביב פתח פולנסקי ומירי שוויקי

 שותף עם יחד פרטי מישרד־חקירות
 קצין־מישטרה הוא אף שהיה אחר,

 במישרד, חביב של השותף בעבר.
 מודיעין, שוויקי, את מושיץ שנקרא

 ושהוקם פרטיים ואבטחה חקירות
 היה בירושלים, 5 הס משה ברחוב
 ביחידה רב״פקד רבות שנים במשך

בירו הארצי במטה חמורים לפשעים
 מיסגד הצתת את פיענח הוא שלים.

 שהניחו הערביות את ולכד אל־אקצא,
גב בירושלים. ציון בקולנוע פצצה
 אחרי מהמישטרה פרש מושיץ ריאל

מתח מושיץ לוי. ארמנד עם סיכסון־

חסץ) אס!? ויינשטוק(במישסט קצינה
הנוכחית לאשתו צותת הבעל־לשעבר

 איתה. להיפגש מוכנה אהיה אם לה
 אז גרתי הביתה. אליי אותה הזמנתי
דן. בשיכון בווילה

 היחידה ראש ויינשטוק, סגן־ניצב
 הגיעה המישטרה, של פנים לחקירות

 אז אלחייני. בשם נוסף קצין עם אליי
 במיש־ תפקידו ומה הוא מי ידעתי לא

טרה.

 רכילות ^
פלילית

נרא היא חביבה. היתה יינשטוק ף
 היום, ועדינה. לבבית אשה לי תה ו

 ״אימת־ כעל עליה קוראת כשאני
 שמדובר להאמין לי קשה המישטרה״,

האשה. באותה
 ישירה בשאלה אליי פנתה היא
 בשפת־הים. חביב עם הייתי אם ושאלה
התצ בעיקבות באה השאלה כי הבנתי
 בידיה, המצויים ראוך, סיביל עם לומים

זאת. לה ואמרתי

לשי שהתייחסה קשה, ביקורת עליו
לדבריו. לוי נהג שבהן הפסולות טות

 גילויו את לטשטש ניסו במישטרה
 שלא איבצן, לאריה פנה זה מושיץ. של

למ הועבר מושיץ להתערב. צורך ראה
 רפואיות לבדיקות נקרא אחר, קום

 המיש־ את עזב תוצאותיהן ובעיקבות
טרה.

שניה חברה־לניהול היתה למושיץ
למח ציוד ענייני־חניה, השאר, בין לה,

 בשלבי־ שהיו במפעלים וטיפול צבות
 הררוש הציוד היה חברה לאותה סגירה.

 עם יחד החליט ומושיץ למישרד,
המשו משרותם הכיר שאותו שוויקי,

 מישרד־חקירות לפתוח במישטרה, תף
 המישפ־ למישרד הגישו ביחד פרטי.

 על חוקי תאגיד לרישום בקשה טים
שוויקי. את מושיץ שם

שבו כזה רשיון מתקבל כלל בדרך
 החוק הבקשה. הגשת מעת מעטים עות

 לפתיחת להתנגד שרוצה מי כי אומר
לפנות צריר פרטי מישרד־חקירות

המזכרת בתצלום אדווה ונעמי העירומה ראוך סיביל שוויקי,
מישפטי! מיסמך

מנו התנגדות ולמסור בכתב, לוועדה
מקת.

.1983 ביוני הוגשה הבקשה
 שוויקי נסעו זמן לאותו סמוך
 על־ידי נשלקו הם לחו״ל. ומושיץ

 של כנופיה לחשוף שרצה פרטי, לקוח
 בהולנד. ששהו ישראליים סוחרי־סמים

 לכנופיה בקשר המידע את העבירו הם
 המישטרות וליתר הולנד למישטרת

בסמים. שעסקו באירופה
שבגרמניה, בבון עברו הס בדרכם

 מישטרת־ מטעם מיוחד נציג יושב שם
 שנגע החומר, את לו והעבירו ישראל,

הישראליים. לעבריינים

צו _

חיפוש
 הת־ לא עדיין ארצה, חזרו אשר ן*
 המישרד. לפתיחת הרשיון קבל ^

 המישטרה כי לשניים התברר בדיעבד
 מטעם מיכתב נשלח לכך. התנגדה

 לרישוי הוועדה למזכירת המישטרה
 במישרד־המישפטים. פרטיים חוקרים
 אמרה ביגון, יהודית הוועדה, מזכירת

 הואשמו כאשר זמן, אחרי זאת להם
רשיון. ללא מישרד־חקירות בניהול

 או סיבה כל היתה לא למעשה,
 מו־ לגבריאל הרשיון. לאי־מתן נימוק

 סגן־ניצב כי ביגון מיהודית נודע שיץ
 טלפונית עימה התקשרה ויינשטוק

 שנמסרה לזו נוספת התנגדות והביעה
 נימוק. ללא המישטרה על־ידי קודם

שיפ מושיץ את הזהירה גם ויינשטוק
עבי בגלל שוויקי, עם להתעסק סיק

סמים. בענייני החמורות רותיו
כל מושיץ לגבריאל היה לא אז עד

 ה־ עם שוויקי של ענייניו על מושג
מישטרה.

 ומושיץ להתנהל, המשיך המישרד
 בחודש יגיע. זאת בכל הרשיון כי קיווה

 מהמטה מישטרה אנשי הגיעו אוקטובר
 צו־חיפוש כשברשותם למישרד, הארצי
 כי כתוב היה בצו שופט. על״ידי חתום

ות מזוייפים מיסמכים סמים, מחפשים
מונות.

 הסבר. וביקש תמיהה הביע מושיץ
 נגדו, מתנהל אינו החיפוש כי לו נאמר
מת שונים מיסמכים מחפשים אלא

 במישטרה. שוויקי של שרותו קופת
הסבר. כל קיבל לא סמים לגבי

 מן נלקחו לקוחות של תיקים שישה
 כי הבטיחו המישטרה אנשי המישרד.
 אחרי בחותמות־שעווה, ייסגרו התיקים

 מישרד־חקי־ כי להם הסביר שמושיץ
על הלקוחות, כלפי בסודיות חייב רות
 פעולת כי התריע מושיץ החוק. פי

 אין וכי לחוק, בניגוד היא המישטרה
 לתקופת מתייחס מהתיקים אחד אף

במישטרה. שוויקי חביב של שרותו

תיק
הבעל-לשעבד

 היה נלקח שתיקו הלקוחות חד ס
 בעלה־ רופא, זגהר, אורי של תיקו 1\

 את ששכר ויינשטוק, בלה של לשעבר
 אחרי להתחקות כדי המישרד שרותי
וידידה. דפנה הנוכחית, אשתו

 למטה מושיץ ניגש הערב בשעות
 התיקים. את לו יחזירו כי וביקש הארצי

 החקירה כי למושיץ הסבירה ויינשטוק
 של שרותו לזמן מתייחסת המתנהלת

עניין כל לה אין וכי במישטרה שוויקי

 למו־ החזירה היא ואכן, תיקים. באותם
התיקים. את שיץ

 במיש־ הופיעו אחדים ימים כעבור
 גילבוע פקד ושוויקי מושיץ של רדם

 כשבידיהם הארצי, מהמטה אלון ופקד
 של שמו הופיע הפעם נוסף. צו־חיפוש

הסבי הקצינים צו״החיפוש. על שוויקי
 בחקירה אלה בימים נמצא שוויקי כי רו

 פקד דרש ההסבר, למרות במישרדם.
 התיקים ששת את שוב לו לתת גילבוע

 בנימוק ושהוחזרו, במישטרה שהיו
 ותי־ מזוייפים מיסמכים לחפש שעליו

קי־חקירה.
בסמ אין כי לגילבוע הסביר מושיץ

 אחרי שנית, התיקים את לקחת כותו
 לוויינשטוק, טלפן גילבוע שהוחזרו.
 התיקים. את להביא תוקף בכל שדרשה

 על־ידי יובא שמושיץ גם דרשה היא
 ייעצר — יתנגד ואם לחקירה, אנשיה

ידם. על
 קנובלר לעורך־דין התקשר מושיץ

 קנובלר במישרד. הקורה את לו וסיפר
 ייעצר מושיץ שאם לקצינים הסביר

 זאת בכל מעצר־שווא. זה יהיה על־ידם,
 על עבירה שעבר בטענה מושיץ, נעצר
 שוחרר הוא הפרטיים. החוקרים חוק
ערבות. כל ללא אחדות שעות אחרי

 לדברים בקשר חקרו שוויקי את
 לתמונות־ בקשר אותו חקרו אחרים.
 שוטרת, עם יחד שהצטלם עירום,
הח הזדמנות ובאותה חברתו, שהיתה

 מצולם הוא שבו אלבום־תמונות, רימו
 בעירום, אשתו, בן־דוב, עדנה עם יחד

לירח־דבש. נסעו כאשר
 ראוך סיביל עם התמונה גם הוחרמה

ואיתי.
 כי מקציני־המישטרה ביקש שוויקי
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