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יים בינלאומי במימדים דולאוים זיוף ל11 1 ומתוחכם נעיל אירגון

הרשת? ראש בדשי.
 אנשי בנחירי עלה ידדהבשר ^

 החקירה בשלבי כבר המישטרה 1
 כנופיית של מילות־הצופן הראשונים.

 מעולם שאולות היו הדולארים זייפני
 כונו הראשיים המפיצים לגמרי. אחר

נקניקיות. היו דגי־הרקק נקניקים.
 שעבר השני ביום נעצר כאשר

הר ראש היה כי בו שחושדים האדם
 השחור השוק את הציפה אשר שת,

 מזוייפים,׳ דולארים במיליוני בארץ
המוז הפרטים החוקרים. לעצמם חייכו

 כוללת, בתמונה משתבצים החלו רים
הגיונית.

 בעיקר התפרסם בדש, משה העצור,
 סלטים, המייצר מיפעל של כבעליו
פיקנטי. בשם ונקניקיות, נקניק

המאומצת, העבודה התחילה השבוע
 פיריה, את לתת החודשים, כמה בת

 במישטרה בדש. של למעצרו והביאה
 נגדו יוגש אכן אם כי הטוענים יש

 מאחורי לכלוא יהיה ניתן בתב־אישום,
 התחתון העולם מלך את ובריח סורג

 שימש שלו שמיפעל־הבשר בישראל,
 הוא לגמרי. שונה לפעילות כיסוי
כולה, הרשת ובמימון בתיכנון חשוד

אסטרונומיים. רווחים גריפת תוך
 רב־זרועות. תמנון כמו פועל בדש

מזרו כמה נחשפו האחרונים בחודשים
 של ופירסומם מעצרו עם עתה, עותיו.

 את להרכיב ניתן החדשים, החשדות
התמונה, חלקי כל

מפ היא ממנה המצטיירת הדמות
חידה.

 השפעה ^
במימסד '

 במאי, 30ה־ החמישי, יום ף*
אלמונים. תל־אביביים כמה נעצרו

 של ביותר מתוחכם בזיוף נחשדו הם
 לגילוי ניתן שאינו זיוף דולארים,

 המקובל המכשיר — הגלאי בעזרת
 בבדיקות רק אלא — הסוחרים על

מעבדה.
 היה הכנופיה השתמשה שבו הנייר

 סיבי־ בו שולבו מיוחדת. איכות בעל
 המופעל הגלאי, את שהטעו מתכת,
בשט השחורה המגנטית הדיו על-ידי

 מחדל. יובא הנייר המקוריים. רות
חשיפתם בעיקבות נתפסה הרשת

 נקניקיות — דגי״רקק שני של
 שחיפש סמוי, מישטרתי סוכן בלשונם.

 של חשודים שטרות שני מצא סמים,
במע התחילה המישטרה דולר. 100

צרים.
 שהעצורים ברור, היה בהתחלה כבר

 החיפושים ומבצעים. חיילים אלא אינם
בזהירות. נמשכו הקבוצה מנהיג אחרי

 שאותו האיש כי ניחשו, החוקרים
מכו חזות בוודאי עוטה מחפשים הם

 כפי כזה, בהיקף אירגוני־פשע בדת.
 השפעה לרכוש שואפים שנתגלה,
ל לפוליטיקאים, להתקרב במימסד,
ולפקידי־האוצר. לשופטים שוטרים,

 אילתור כושר הנכונה, התחושה
 חוק־ את הביאו קולע מודיעיני ומידע

שב פיקנטי, מיפעל אל רי-המישטרה
בבני־ברק. השומר רחוב

 מעצר על לבדש בטרם'נודע עוד
 על החשודים אחד עימו שוחח חבריו,

 מתי לדעת ביקש הוא בעיות־הדפסה.
 המיוחד הנייר של נוסף מישלוח יגיע

להמ אפשר שיהיה כדי לבית־הדפוס,
 הכד השטרות של הסיטוני בייצור שיך

שהוא עצמו על המעיד בדש, זוייפים.

מודעת
 מודעת לתוכן האחראי מי ביניהם, התחרו כהן וחזי בדש שה̂ 

 ייחם מהם אחד כל בעיתונים. פיקנטי מיפעל שפירסם ^/הפירסומת
לכאורה. המבריק הרעיון, את לעצמו
 אחיזת- כולה היא שהמודעה הוא שחשוב מה כלל. חשוב זה אין

עיניים.
 כביכול, אמינים גורמים, כמה של מידע פירטי מועתקים במודעה
פיקנטי. נקניקי את המשבחים

 היה שהוא מישרד־פירטום איזה אם ספק לחלוטין. שונה האמת
לעיתונים. אותה ולהכניס כאלה כזבים רצופת מודעה לפברק מסכים

 המכון של סקר על מדובר למטה, ימין בצד המודעה, בפינת
 המביאות הסיבות את ודירג ש״בדק בשיווק, וייעוץ למחקר הישראלי

 כדיברי פיקנטי,' רק ולקנות ולקנות לקנות פיקנטי לקוחות את
נקי.* טרי. טעים. הן: .הסיבות הטכסט.

 ובדש כהן אלא עומדים לא שמאחוריו פיקטיבי, במכון המדובר
 אף המכון בתל־אביב. 10 מטריק בכיכר שוכנו המכון מישרדי עצמם.
 כמה במשך העיר, בחינמון עצמית פירסומת מודעות כמה פירסם

זו. שנה בתחילת שבועות,
 נסגר הדיבור, את להרחיב טעם כל אין אמינותו שעל הזה, המכון

 ממושב הרפז נחמיה לבעל-הבית, שילם לא כהן כאשר קצר. זמן כעבור
 כך המישרד. מנעולי את הרפז החליף החודשית, השכירות את קדימה,

ובדש. כהן של המפוקפק המכון על הקץ בא
 מערכת- שימשה המכון, בה שנוסד לפני נוסף: פיקנטי פרט אגב,

 שהסתבכה סוכנות״ביטוח, בעל צוורן, אילן של כמישרדו החדרים
 אף וזה החדשות, עיקר כמנכ״ל צוורן את כהן מינה אחר־כך בכספים.

מכיסו. כתבים לכמה שילם
 אזרחי. מודיעין שעשה סקר על מדבר במודעת־הכזב אחר קטע
 להניח סביר ומתי. הסקר נעשה כיצד ברור לא המידע מתוכן

הצרכן, להגנת הרשות בפרשת שקרה בפי מדוייק, אינו שהציטוט

 בדש כי אובייקטיבי, הוא הסקר אם שספק גם מה להלן. ידובר שעליה
אזרחי. מודיעין של הלקוחות מגדולי הוא

 והעידה לעזרתו התגייסה הצרכן להגנת הרשות גם בדש, על־פי
 ממנו יצא שבדש מוכיחה, הרשות דוח של בדיקה ביותר. הזול שהוא

ועין. בשן בקושי
 הסקר את ערכה - להסתדרות הכפוף רציני גוף שהיא - הרשות

 במיפעלים סלמי מסוג נקניקים נבחנו בדוח מרס. בחודש שלה
 היתה בבדיקה שעלתה הראשונה העובדה לנקניקים. החשובים

רישיון. ללא פועל שבדש
 ״אממות ז . -

משתלמת" ^
 של וגם פיקנטי מתוצרת סלמי פיין של מיקרוסקופית בדיקה ך*
 החוק. לדרישות בניגוד - וגידים נוצות נמצאו שלו הנקניקיות פ■

 ניתן שאינו ירודה, באיכות בחומר־גלם שימוש על מעידים המימצאים
גוף־האדם. על־ידי לעיכול
 לא הוא לרשות. בכתב ענה ולא למימצאי־המעבדה התכחש בדש
 שהתייחסה פיסקה רק ציטט אלא הדוח, של זה חלק כמובן, פירסם,

ביותר. הזולות הן כי נאמר שעליהן שלו, לנקניקיות
 הזולות אכן הן אלה נקניקיות מדוע מייד מסביר המקורי בדוח עיון
 נקניקיות המחייבים. בתקנים עומדות אינן פשוט הן ביותר:

 היו בתקנים, עומדות שנמצאו מתחרים, מיפעלים של מתוצרתם
בהרבה. יקרות

 או ציון ללא כלשהו, עיתון גזר מצולם פיקנטי מודעת בשולי ואילו
בו: נאמר תאריך. מקור

 ובצד משכורת.' חצי עוד להרוויח כמו - בפיקנטי קניה .סקר:
משתלמת." .האמינות פיקנטית: ״יתמה *•י־........................

ז ו ו ר - ־1^ וי סו ״׳
השבוע בדש של מהמודעה קטע
וגידים נוצות וגם זול נקי, טרי, טעים,

 שהשיב. מה נ ד,^ ועירני, זהיר תמיד
סביבו. נסגר המעגל הוקלטו. דבריו

 לאיש־הנק־ המישטרה צותתה מאז
 את חיזקו שנוספו הראיות כל ניקים.

 הגדול הנקניק שהוא־הוא ההשערה
הרשת. שמאחורי האיש — מכולם
 הזייפנים כנופיית אנשי הם מי

הדולארים? ומפיצי
 בורוכוב, בועז הוא השטרות מדפיס

 המלך הרחובות בקרן בית־דפוס בעל
 הוא הדפוס בתל־אביב. ומכבי ג׳ורג׳
 הוא אביו במישפחתו. מקובל עסק
 הלוי. יהודה ברחוב בית־דפוס בעל

 הגיטריסט הוא שלו מישפחה קרוב
בורוכוב. ישראל
 רווק הוא )28( בורוכוב בועז

 בתקופות עבד הוא בבת־ים. ומתגורר
 אותו שמכיר מי שותף. עם מסויימות

 אוהב לפיתוי, קל הוא כי עליו מעיד
ומהירות. קלות הכנסות

 יאיר אחרי להיגרר נוהג בורוכוב
 מגבעתיים, גרפיקאי ),42( פרידמן

 דמות הוא פרידמן לילדים. ואב נשוי
 בית־ של הקרנות מיושבי ציורית,

 תל־ ברחובות מסתובב הוא סוקולוב.
 בונד, גייימס 'מיזוודת ובידו אביב

 ומעטפות בולים ממכירת ומתפרנס
שח משחק הוא היום בשעות נדירים.

 אחת לא בית־סוקולוב. במיזנון מת
 ובין שבינם במעשים מעורב היה

פסע. רק היה הפשע
 כל של הרוחני אביהן הוא פרידמן

 קיקיוניות פוליטיות תנועות מיני
הבור של הסהרוריים בשוליים שצצו

 החל — ערך לניירות התל־אביבית סה
 צבי עורו־הדין של החדש מהדור

 ופועלי העצמאיים לתנועת ועד סער,
גולד (״הקירח״) מייק של הייצור
 במכוניות והסוחר הפאבים בעל שטיין,

המשומשות.
 המיסעדן הוא פרידמן של אחר חבר
 מזלו את ניסה הוא שאף תייר, ויקטור

לכנסת. בבחירות פעמים כמה
 את שערן האיש הוא פרידמן

 בשבוע ובורוכוב. בדש בין ההיכרות
 בדש. עם ביחד הוא, גם נעצר שעבר

 הוארך בדש של שמעצרו בעוד אך
 ימים לשיבעה נעצר הוא יום, 15ל־

בלבד.
 עבודות- כל את מבצע החל בדש
 של הקטן בבית־הדפוס שלו הדפוס

בורוכוב.
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