
לנדשטיין פרקליט
הקטן בחדר האזנה

 קצין־המיש־ על־ידי נשלח שהמיברק
 טלפונית בשיחה כהן. רחמים טרה

 נשלח שהמיברק לסניגור כהן הסביר
 ,שגבריאל מניעה כל אין וכי בטעות,

 והבטיח התנצל הוא הארץ. את יעזוב
בינ אבל מיברק־ביטול. מיד לשלוח

 של מיזוודותיו ובו המטוס, המריא תיים
2638 הזה העולם

לטיסה. איחר והוא גבריאלי,
והת גבריאלי חזר אחר־כך יומיים

 סניגורו. עם ביחד הפעם בנתב״ג, ייצב
 לצאת. יצליח שהפעם בטוח היה הוא

 המיברק עצמו: על חזר הסיפור אולם
 בביקורת־הדר־ נעצר והוא בוטל לא

 מידיו השליך הזועף גבריאלי כונים.
 לי ״נמאס ואמר: והכרטיס, הדרכון את

 על בכלל מוותר אני העניין! מכל
 והסתלק הארץ.״ את לעזוב הרעיון

מהמקום.
השלי בפעם בנתב״ג. שיחה

 לנתב״ג, וסניגורו גבריאלי באו שית
 כדי המישטרה, עם מוקדם תיאום לפי

 והכרטיס. הדרכון את בחזרה לקבל
 גבריאלי. עוכב הפעם שגם אלא

 ושם קטן, לחדר אותו לקחו השוטרים
 ידידו, את הגדולה להפתעתו מצא

 היום באותו שחזר רחמים, סעדיה
בנתב״ג. ונעצר מחו״ל

 את איש לראות מאוד שמחו השניים
 לא הם ארוכה. שיחה ושוחחו רעהו,
 המישטרה של תרגיל זה היה כי ידעו

ידיע בלי השניים, את לדובב לנסות

השיחה. את ולהקליט תם,
 לגלות מעוניינת היתה המישטרה

 עיסקות־סמים על פרטים מפיהם
 רק השניום ז*בל להם. המייוחסות

 ברובע הנשים של מעלותיהן על שוחחו
 והישוו בהולנד, האדומים הפנסים
וזיכרונות. מחירים
 עם יחד גבריאלי, חיים נעצר מאז

 שמכרו בכך נאשמים והם אריה, אחיו
 וכי בתל־אביב, בשוק־הכרמל הרואין
 אלקובי אברהם את באיומים נישלו
בשכונת־ התגורר שבו נטוש מבית

 עיסקי־ את משם לנהל כדי שבזי,
שלהם. הסמים

 דיקובסקי, ניצה התובעת, לדברי
 עיסקות־ כמה לעשות גבריאלי הספיק
 החודשים ארבעה במשך גדולות סמים
מעצרו. ועד שיחרורו מאז

 דרור עורר־הדין הנוכחי, סניגורו
 לנדשטיין אתעורך־הדין העלה מקרין,

 לשופט שיוכיח כדי לדוכן־העדים,
 לעזוב התכוון גבריאלי כי מצא אליהו

 המעשים את ביצע ולא הארץ, את
לו. המיוחסים

אדם דוכי
שאסר ה
הוא

ששיחרר
 את שהכניס התובע. ן■
 למאסר האסיר 8
לסניגורו היה ממושך, |

 חיים עמד שעברה השנה בסוף
 נידון הוא ממאסרו. להשתחרר גבריאלי
וסחיטות. סמים של עבירות על למאסר

 מאוד הנאשם התרשם במישפט
 לנד־ אברהם הפרקליט בתיק, מהתובע

 למאסר אותו להכניס שהצליח שטיין,
 לוועדת־ המועד הגיע כאשר ממושך.
לגברי התברר בעניינו, לדון השליש

 בינתיים פרש הממולח התובע כי ,אל
עצמאי. מישרד ופתח מהפרקליטות,

 מייד פנה הוא היסס. לא האסיר
סני להיות ממנו וביקש ללנדשטיין,

ועדת־השליש. לפני ולהופיע גורו
 גבריאלי עצמו. את הוכיח הסניגור

 פנה אז מעונשו. שליש בהפחתת זכה
 לו לעזור ממנו וביקש לעורך־הדין שוב

 הצרות מכל לי ״נמאס הארץ. מן לצאת
 כל אותי מחפשת המישטרה כאן. שלי

 חנות לו שיש בדנמרק אח לי יש הזמן.
 לי לעזור ישמח והוא עתיקים, לרהיטים

לעורך־הדין. גבריאלי אמר להשתקם,״
חוד ארבעה במשך לי!״ ״נמאס

 ואז עסקיו, את גבריאלי הסדיר שים
שבי לו בישר עורו־הדין, אצל הופיע

 ממנו וביקש לדנמרק, כרטיס־טיסה דיו
 יכול הוא אם במישטרה שיתעניין

הארץ. את לעזוב
ש למישטרת־חולון, פנה הסניגור

 והתברר האסיר, של תיקיו ברוב טיפלה
גבר אם מאוד תשמח שהמישטרה לו

 לצמיתות, הארץ את יעזוב אמנם ,יאל
לעשות. שביקש כפי

ברא גבריאלי הגיע לב וטוב שמח
 לנתב״ג, שעברה בשנה למרס שון

 הוא ודרכון. כרטיס־טיסה כשבכיסו.
 לנמל־ ללוותו מסניגורו אמנם ביקש

 לנדשטיין עורך־הדין על אבל התעופה,
 בבית־המישפט יום באותו להופיע היה

לבקשתו. להיענות יכול ולא בנצרת,
 את לעבור גבריאלי ניסה כאשר

 שיש לו התברר ביקורת־הדרכונים,
מהארץ. יציאתו את האוסר מיברק
בירר וזה סניגורו את הזעיק הוא

השוטר? התנטר

 על מודיעיני תיק ניהל רידמן
 בעיקבות שנים, שש משך בר־יוסף ₪4

שאינה התנהגות על ונשנה חוזר מידע

שפ

פרידמן מישה חוקר
התיסכנל בגלל

 ממפקדו הן שנואש אחרי זה היה 1986
 זיגל את שהחליף גונן, יורם החדש,

 הריק־מתוכן בתפקיד בקרוב (ושיתחיל
 הוא בניו־יורק). המישטרה נציג של

 תל־ מחוז מפרקליטות גם התייאש
אביב.

 לא מדוע היום עד מבין אינו פרידמן
 שר־החקלאות־ נגד כתב״אישום הוגש

 ההלוואות בפרשת אוזן, אהרון לשעבר
 עד מבין הוא אין גאון. מנסים שקיבל

 בפרשת גונן עמדת תהפוכות את היום
 את לסגור הורה כאשר בלס, דויד

 יגאל עורך־הדין עם שיחה ואחרי התיק,
 והעמדתו החקירה חידוש את יזם ארנון
 גב את ששבר הקש אבל בלס. של לדין

 פרקליטות של הטיפול היה פרידמן
 פקיד- שהיה מי בפרשת תל־אביב מחוז

 בר־ דעואל דן, בגוש הראשי השומה
 יחסיםיוסף.

אינטימיים

למישטרה. ההקלטה
 ברירה, לפרקליטות היתה לא עתה

 בר־יוסף נגד כתב־אישום הגישה והיא
בלבד. הליכי־חקירה שיבוש על

 בר־ הושעה כתב״האישום הגשת עם
 יאיר התמנה בינתיים מתפקידו. יוסף

 מייד מס־ההכנסה. כנציב רבינוביץ
 בר־ את החזיר הוא התפקיד קבלת אחרי
 ובר־יוסף שבועות, לכמה לעבודה יוסף
 מלוא קבלת תוך מתפקידו פרש

הפיצויים.
 מדוע לומר היום עד מסרב רבינוביץ

בכל כאשר בר־יוסף, לגבי כך נהג

 מצויות לפרקליטות, שהוגש בחומר
 בר־ בין שיחות־טלפון של הקלטות

 עולה ומהן ובעלה, בריסק מלכה יוסף,
ביניהם. היחסים מהות ספק של צל ללא

 נוגעת להעמדה״לדין אחרת המלצה
 גלינה לבר־יוסף, הכפופה לעובדת
היה לתיקי אחראית שהיתה גולדינר,
 כ־ עבדה גלינה של בתה לומנים.

 ניהול־ספרים, במישרד מנהלת־תיקים
 מישרד בורסת־היהלומים, בבית ששכן

 טיפלה שבהן בלקוחות שטיפל חיסדאי,
 הבת כפקידת־שומה. גולרינר גלינה
אמה. לפני הלקוחות את ייצגה

 הצטברו כאשר עובד־מדינה. הולמת
 לציתותים אישורים קיבל ראיות בידיו

 מערכת־האזנה ניהל הוא טלפוניים.
בבי במישרדו, בר־יוסף של לטלפונים

 היו שחלקן ידידותיו, ובדירות תו
 הגיש דבר של בסופו לו. כפופות

 עבה, תיק תל־אביב מחוז לפרקליטות
 על המליץ שבהן פרשיות כמה ובו

לדין. העמדה
 בר־ של ליחסיו נגעה אחת פרשה

 הידוע הרמת־גני עורך־הדין עם יוסף
 כמה לפני לחו״ל שנמלט גולדמן, ברוך
 חזר. לא ושמאז החקירה, בגלל שנים

 אולם־ ביחד רכשו ובר־יוסף גולדמן
 ״ את איתר פרידמן בהרצליה. תעשייה

 ן פקיד־ אצל בר־יוסף של הצהרות־ההון
 ח על הצהיר גם שם כפר־סבא, שומה

 | גולרמן באולם־התעשייה. ההשקעה
 £ בר־ אצל ברמת־גן רבים לקוחות ייצג

 עבד גולדמן של בנו ואילו יוסף.
 עורך־דין של במישרדו כעורך־דין

 בר־יוסף את שייצג דרוקר, משה
 מס־ רשויות לפני החקירות בנושאי

 מהלכים בעל הוא דרוקר ההכנסה.
 השרים ואוזני הליברלית, במיפלגה

לדבריו. קשובים הליברליים
פריד המליץ שעליה אחרת, פרשה

לקישרי נגעה כתב־אישום, להגיש מן

רבינוביץ נציב
הפיצנ״ם למען

 בתל- רהב סוכגות־הביטוח עם בר־יוסף
 בריסק, ליצחק שייכת הסוכנות אביב.

 הלישכה מנהלת היתה מלכה ואשתו
הטובה. חברתו וגם בר־יוסף, של

 שילמה לא רהב כי התגלה בשעתו
 ופקיד־השומה שונים, תשלומים כחוק

 להתפשר. מוכן היה לא בתל־אביב
 התל־אביבי התיק עבר לא־מובן באופן

 שהורה גוש־דן, פקיד־השומה לטיפול
 סכומים ותשלום הליכים אי־נקיטת על
כפיצוי. משמעותיים לא

 בר־יוסף בין שיחות־טלפון הקלטות
 הוא כי ספק, של צל ללא העלו, לגלינה

 האינטימיים היחסים בגלל עליה, חיפה
ביניהם.

 סאונה ^
בווילה •

 לווילה נוגעת שלישית רשה
 בכפר־סבא, לעצמו יוסף בר שבנה 24
הקודמת. דירתו את שמכר בלי

 השיכלולים במיטב צוייד הבית
 מייובא. חדר־סאונה ובכללם מגרמניה,
כי מראות לשיחות־הטלפון ההקלטות

הווילה. את הוא,מימן צד
 לפרקליטות החומר שהוגש אחרי

 בקשר דבר זו עשתה לא תל־אביב, מחוז
כתב־אישום. להגשת

 טעות. בר־יוסף עשה של־דבר בסופו
 לתבעו הומלץ שבהן הפרשיות, אחת

 מישיבת שלמונים לקבלת נגעה לדין,
שני למאפיה בקשר בבני״ברק, ויז׳ניץ

ה עם לשיחה נפגש בר־יוסף הלו.
 נגדו. יעידו לבל עליהם ואיים מנהלים
את ומסרו השיחה, את הקליטו השניים

 עובדי־מדינה, נתבעים שבהם המיקרים
ה והפיצויים פרישתם, על מחליטים

פסק־הדין. לפי להם, מגיעים
הקל והפרקליטות המישטרה בידי

 משה עורך־הדיו בין שיחות־טלפון טות
 מספר שבהן בר־יוסף, של ובתו דרוקר
ב רבינוביץ עם פגישותיו על דרוקר
 שהשיג הסיכום ועל בר־יוסף, ענייני

ה ומתן לעבודה החזרתו לגבי עמו
פיצויים.

 ביקשה כתב־האישום הגשת לקראת
 נוסף. חומר המישטרה מן הפרקליטות

באו אבל צו־חיפוש, השיגה המישטרה
 והוא לבר־יוסף, הדבר נודע מיסתורי פן

 השמדת בסיום החוקרים על־ידי נתפס
 בכפר- החדש בביתו שונים מיסמכים

סבא.
ל שהוגש הרב החומר כל למרות

 כתב־ להגיש זו החליטה פרקליטות,
 הליכי־חקירה. שיבוש על רק אישום

 אך שנים, לפני הוגש זה כתב־אישום
 בקשה הגיש בר־יוסף שכן התברר, טרם

 משנה יותר נמצאת זו לעיכוב־הליכים.
 יוסף לממשלה, המישפטי היועץ בעיון

יח ב יגאל •שי בי ₪ ל

(משמאל) בר־יוסח נאשם
סה? שנם מל

̂מדווו
 מישה רב־פקד התפטר אשר 

 הבינו לא המישטרה, מן פרידמן
 המוכשר הקצין עובר מדוע רבים

 להקי־ הארצית ביחידה מראשות־מדור
פרטית. לפראקטיקה רות־הונאה
 ארצה עלה וילנה, יליד פרידמן,

נע לימודי־מישפטים ולאחר בנעוריו,
 מי שעשה איסוף־חוקרים, למיבצע נה

 זיגל. בנימין היחידה, ראש שהיה
 ויחד לזיגל, הצטרפו ואחרים פרידמן

 בחקירת שנים 10 במשך עסקו עימו
 המדינה. את שהסעירו הפרשיות
במאי באחד פרידמן התפטר כאשר

חשדות הוערו בריוסף, דעואל דו, בגוש הראשי) דשומה פקיד נגד
עולי ענייו ער רק אישום ;וגש ר דבר ,של בסופו אבל רבים.
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