
הלבנה ה״מרצדס״ ליד שפטל
מטופשת? מגניבה להרוויח כבר אפשר מה

 בבית־המיש־ מופיע הוא אשר ףי•
 חליפות ללבוש מקפיד הוא פט, ^

 כהות. ועניבות חלקים שלושה בעלות
 הגלימה, את פושט כשהוא מייד אבל

 מיכנסיים שפטל יורם עורן־־הדיו לובש
 ציבעוניים, חרוזים של וערימות קצרים
 הוא כזה תימהוני. היפי כמו ונראה

 ה־ בידי השבוע שנעצר עורך־הדין
 מתיק־ ראיות שגנב בחשד מישטרה,
 והעלים הליכי־מישפט שיבש החקירה,

ראיות.
 לא אחד אף לי, קורה היה זה ״אילו

מעורכי־ אחד אמר אותי,״ עוצר היה

אוני ליד בבנק הכסף את להפקיד
 סכום היה בשקים בר־אילן. ברסיטת

 מייד כונה והשוד כסף, של עצום
 כי התברר המיליארד״. ״שוד בעיתונות
 בשעות חוסר־אחידות ניצלו האברכים

 הבנקים, סניפי של והפתיחה הסגירה
באו פעמיים הסכום אותו את והפקידו

כפו בריבית־תפ״סים זכו כף היום. תו
הכסף. על לה

 ומעניין יוצא־דופן שוד זה היה
 דימיון את כבש והוא רבות, מבחינות
מאמ הקדישה המישטרה גם הציבור.

היא והצליחה. לפיעגוחו, רבים צים

 מרצדס מכונית יש צוקראל של לאביו
 המישטרה. על־ידי שנתפסה מפוארת,
 יום 12 המישטרה בידי נעצרה המכונית

 ארז בידי נהוגה כשהיא השוד, לאחר
 מיליון 68 נמצאו ובתוכה וישניצקי,

 אופסנה מאז השוד. מכספי ישן שקל
 במחסני־המישטרה היקרה המכונית
 בדירה נמצא הכסף יתר אבק. והעלתה

בתל־אביב. בבלי ברחוב
השתת לא עצמה שהמכונית מאחר

 או בחילוטה צורר היה לא בשוד, פה
 עורן״ הגיש כן על כראיה. בשמירתה

דין אחרי לשחררה. בקשה שפטל הדין
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רך היה האם ר צו  את דעצז
 שמא או הביטניק, עורן־־הדץ

ת זאת היתה מצד הוזנכלז
ה טר ש מי ? ה ת טז קלי ר פ ה ו

 האוטו,״ את לך משחרר ״לא מיידית.
 את מפרש שהוא והסביר הקצין, אמר

 אי־מכירת בדבר בית־המישפט החלטת
 להטיל כצורך שנה במשך המכונית

 התעקש, שפטל המכונית. על עיקול
 לו הורו שם לפרקליטות. טילפן ותליו
 שלח אז בית־המישפט. צו את לכבד
 מפתחות את לקחת הסניגור את תליו

 ש־ מאחר מתחנת־מסובין. המכונית
 את הכיר לא וגם מכונאי, אינו שפטל

 שימי את איתו לקח המכונית, מפתחות
 העצורים של ידידם מכונאי, ברכה, עון

מפת ואת המכונית את שהכיר בתיק,
 יצא ברכה שימעון עם יחד. חותיה.
 הציגו ושם לתחנת־מסובין שפטל

 השייכים מוצגים מלאה שקית לפניהם
 המפתחות את לחפש להם ואמרו לתיק,

המתאימים.
השוטרים
והשופט

 העצ- בתוך לאתר קל זה היה א ^
המפ של הנכון הצרור את קית >

 חיטט חצי־שעה כמעט במשך תחות.
 המר־ מפתחות את שמצא עד ברכה,
 הצרור, קבלת על שפטל חתם אז צדס.

 המכונית. את לקבל נסעו והשניים
.1985 בנובמבר 14ב־ התרחש זה כל

תליו קצין
מגבוה? בהוראה

1

 על ששמע בית־המישפט במיזנון הדין
 כולם, את מרגיז שפטל ״אבל המעצר.

אותו.״ מחפשת והמישטרה
 לשון לו שיש כמי ידוע שפטל

 רווק הוא איש. מפני פוחד ואינו שנונה,
 ונסיעות מסיבות חיים, אוהב ,37 בן

 באוניברסיטה לימודיו בעת לחדל.
 לנסקי, למאיר אזרחות למתן נלחם

 התיידד וכך היהודי, מלר״הגאנגסטרים
 בביתו לנסקי אצל ביקר שפטל איתו.

במיאמי.
 שקים כמה נשדדו האחרון בקיץ

שבאו אברכים, מכמה כסף מלאים

 פפה את וביניהם אנשים, עשרות עצרה
שיחר ואחר־כך המפורסם, רוקנשטיין

 עד נעצרו שנותרו מי חלקם. את רה
 כתבי־ נגדם והוגשו ההליכים תום

פרידמן. רות הפרקליטה על־ידי אישום

ומכוגאי
 נשכר שפטל, יורם **ורך־הדין

הנא אחד צוקראל, יעקב על־ידי
כסניגורו. לשמש כדי בתיק, שמים

 לשיחרור הפרקליטות הסכימה ודברים
 תום עד תימכר שלא בתנאי המכונית,
המישפט.
 על״ידי הצו נחתם שבו היום באותו

 לתחנת־ה־ שפטל בא בית־המישפט,
 לדבריו, המכונית. את וביקש מישטרה

 שהמישטרה לכן קודם כבר לו אמרו
 מאחר המכונית, לשיחרור תסכים לא

 כחלק משמשת היא כי שיודעים
לעורך־הרין. משכר־הטירחה

 הצו ובידו שפטל, הגיע כאשר
 של למישרדו המכונית, לשיחרור

בהתנגדות נתקל תליו, יצחק הקצין

מוש שעמדה המרצדס, מכונית
הות לא חודשים, חמישה במשך בתת
 עד בה התעסק והמכונאי בקלות, נעה

 המכונית כי הוחלט להתניעה. שהצליח
 כדי ימים, כמה למשך למוסך תיכנס

 הדרושים, התיקונים כל את בה לעשות
הסניגור. אותה יקבל אחר־כר ורק

 השישי, ביום מכן, לאחר יומיים
 כשהיא המכונית את שפטל קיבל

 עליה חשב לא מאז ויפה. מצוחצחת
עוד•

 אחרי חודש השלישי, ביום השבוע,
 שותפו־למישרד בא המרצדס, שיחרור

 שימחוני, אייל עורך־הדין שפטל, של
 שני שיש לי ״נדמה ואמר: לביתו,

 הבית ליד המרכזי מהמדור שוטרים
שלר.״

שוט שני ומצא למטה ירד שפטל
 ״בעצם לו: אמרו הם לו. מוכרים רים

 להילוות ממנו וביקשו אליך," באנו
 שאל שפטל לתחנת־המישטרה. אליהם
נענה. לא אך מדוע,

 כאשר בערב, 9 כבר היתה השעה
 לשם תליו, של לחדרו שפטל נלקח

 זה שהתמנתה הראל. חרותה גם הגיעה
במ הראשית כקצינת־החקירות עתר
 ״איזה ושאל: שפטל אל פנה תליו חוז.

 גונב אתה מה עושה? אתה בעיות
 את לקבל הלכת מהתיק? מוצגים

מפת את ולקחת המרצדס מפתחות
 ששם ,41 בבלי ברחוב הדירה חות

 המוצג את העלמת למה הכסף: נמצא
 הבין לא הוא נדהם, שפטל מהתיק?"

; ממנו. רוצים מה בכלל
 נתן'.שפטל וחקירות הסברים אחרי

 שהואשם אחרי לאירועים, גירסתו את
 העלמת של הגיליון.-בהאשמות בראש
 וגניבה הליכי־מישפט שיבוש• ראיות,

מתיק־החקירה.
 לשפטל הבהירו ותליו הראל חרותה

 ועדינות, בנדיבות בו נוהגים שהם
 אותם שאל והוא עורך־דין. שהוא מאחר

 המניע להיות היה יכול לדעתם, מה,
המפתחות את התיק מתוך לקחת שלו

שדר תובע
צו־איסור־פירסום

 היו ואשר הכסף, נמצא שבה הדירה של
 ללקוחו, ולא וישניצקי, לארז שייכים

 שפטל שלקח הצרור כל צוקראל.
 שגם וישניצקי, לארז שייך היה מהתיק

 בידי המיוצג אך בתיק, נאשם הוא
 בחלקו הודה כבר ואשר אחר, עורך־דיו
 שנות לשבע ונידון הורשע, באשמה,

 ללקוחו השייך צרור־המפתחות מאסר.
 ואיש בתיק נותר צוקראל, שפטל, של
דבר. מתוכו נטל לא

)36 בעמוד (המשך
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