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 מועצת עם שותפות תחילה להקים אף או
 בתי־ נעלי שעשו כשם המקומית, הפועלים
לו. שקדמו הקולנוע

הברחות
התחנה הכנופיה: בשים

 ניגשה החופים משמר של סירת־המנוע
 כיבה המכונאי חיפה. בנמל הראשי למזח

ה תחנת לעבר פנו השוטרים מנועו, את
 ב־ כבדות. מזוודות נשאו בידיהם משטרה.

 השוטרים הכניסו התחנה של חדר־ד,מלתחה
הארו את נעלו לארונות, מזוודותיהם את

 הם בחוץ. שהמתין הירוק לטנדר עלו נות,
משמרתם. את סיימו
 חטוף מבט השומר העיף הנמל שער ליד

 סוף־ בדרכו. להמשיך לנהג אותת בטנדר,
משטרתי? ברכב לחפש יש מה סוף,

 התחנה, מרחבת הטנור נעלם בו ברגע
ל מסביב ממחבואם, אנשים שלושה יצאו

 נמל פועל ככל לבושים היו הם תחנה.
או הבדילו שבידיהם המשקפות ורק רגיל,

הסואן. בנמל שעבדו הפועלים מיתר תם
 בנין אל בפחים בצעדים ניגשו השלושה

 אחו ,.לחדר־ד,מלתחה ישר נכנסו התחנה,
 הוציא זה, אחר בזה הארונות את פתח מהם

 לפני שם שהושארו המזוודות את מתוכם
ש המשמרת שוטרי על־ידי ספורות, דקות

עבודתה. את סיימה
 הפועלים שלושת ומכיס. שוטרים

 משטרה אנשי אלא גנבים, היו לא המדומים
 מפקד סגן של בפיקודו החוליה, הם. אף

 רביב, אלי הקצין החיפאי, הבילוש מדור
 ר רובינשטיין הוותיקים הסמלים את כללה
 מרשתות אחת את לגלות הצליחו והם וונדר.

 אי־ שנפרשו *ביותר המחוכמות ההברחה
ישראל. במדינת פעם

 אלא היו לא זו ברשת המבריחים כי.
 אותם הפקידה המדינה אשר האנשים, אותם

 ממשמר־ד,חופים שוטרים מבריחים; לתפוס
ישראל. ממשלת של

החי המשטרה ניידות היו בוקר, באותו
 שבידיהם, רשימה לפי מאד. עסוקות פאיות
 אנשי כל את הפלילית המחלקה קציני אסרו

 אחדות. שעות לפני שהתחלפה המשמרת,
 למסור נתבעו נחקרו, המופתעים השוטרים

 הכנופייה, מנהיגי על להם שידוע מה כל
המזוודות. את העבירו בשירותה אשר

 על הידיעות ״י. ל 50כ* פנסי־ביס
מ הנהנית גדולה, רשת־הברחה של קיומה
מש של רישמית־למחצה או רישמית חסות
 עוד המחוז למטה הגיעו חיפה, נמל מרת
אל מודיעים היו פעם מדי שנתיים. לפני

 שנראה אחר או זה שוטר על סרים מ! מונים
 על או כמבריחים׳ החשודים אנשים בקרבת
ש מוברחת, סחורה של גדולות כמויות
החופים. משמר מסירות באחת לחוף הובאה
ממשית. פעולה בכל נקט לא המחוז מטה

 שיג- בפעולה הגיב התלונות, כשהתרבו רק
 מאנשי עשרה העביר הוא ביותר: רתית

 הציב בעיר, הנפה, למשטרת הנמל משטרת
במקומם. אחרים שוטרים עשרה

 המצב: את שינתה לא השוטרים החלפת
רוכ משהחלו התרבו. ואף נמשכו, ההברחות

 עצומות כמויות למכירה להציע העיר לי
 50 במחיר יקרים, גרמניים פנסי־כיס של
מאר ומחרוזות צמידים עגילים, הפנס, ל״י
 וסיגריות שוויציים שעונים התיכון, הים צות

 ניגשו תודיות־מכס, ללא ואמריקאיות אנגליות
 הובילו העקבות מאומצת. לעבודה הבלשים

החופים. משמר תחנת אל
ה למפקדו, בניגוד הסופי. המכצט

 סהר, יחזקאל המשטו־ה של הכללי מפקח
פלי בעבירות הנתפשים קציניו על המחפה

 חיפה, מחוז של הנמרץ המפקד החליט ליות׳
 לשים סלע, (״אדי״) מתיתיהו מחוזי מפקח

 ראש את אליו קרא הוא המחפיר. למצב קץ
 ציתה בנדל, מנחם ם.מ.מ. הפלילית, הלשכה

מיידית. בחקירה לפתוח עליו
ה התקיפות בעל ראש־פינד, יליד בנדל,

ב זמן. בזבז לא מושבה, בן של אופיינית
 עלולה זה מסוג משטרתית פעולה כי יידעו
 המשטרה בתוך בלתי־רצויות לאוזנים להגיע
האלמו לחשודים וראשונה ובראש עצמה׳

 בסוד כולה הפעולה על לשמור החליט נים׳
הבי מדור ראש לעוזרו, קרא הוא מוחלט.

 חוליה להרכיב עליו הטיל זינגר, קרל לוש
 לגילוי ובמהירות בסודיות שתפעל מיוחדת,

המבריחים.
 אנשיו עקבו נמל׳ כפועלי מחופשים וכך׳

 עיקוב המבריחים. פעולות אחרי זינגר של
 ב- הכנופיה ראשי את גילה הרוכלים׳ אחרי

 משטרה מכונית כי גילה נוסף עיקוב חיפה.
ביתו ליד חשודות, מזוודות פעם מדי פורקת

לרוכלי־העיר. הסחורה ממספקי אחד של
 לילה אחרי לילה הנמל. לכיוון הוביל הכל
 בנץ ליד מטען, ארגזי בין החוליה שכבה

ירו א/ק עמדה בו בלילה תחנת^ר,משטרה.
החו משמר סירת יצאה לנמל׳ להגיע שלים

 פרקו לבסיסה, הסירה כשחזרה לקראתה. פים
בחדר־ד,מלתחה. המזוודות מטען את אנשיה

לקצין אוורור. כצינורות סחורה
מ ברורה היתד, החוליה, מפקד רביב, אלי

 החופים משמר סירת ההברחה: שיטת עתה
 לנמל, הבאות האוניות לקראת יוצאת היתד,

 מבין השותפים מידי ומקבלת לידן, מתעכבת
 את המוברחת. הסחורה מזוודות את הצוות

לי למשך מאכסנים השוטרים היו המזוודות
 אותן מוציאים בחדר־המלתחה׳ שנים או לה

לסוחרים. משטרה מכונית בתוך כן אחרי
מהשוט כמה החלו שנאסרו, אחרי יומיים

 תגיע בקרוב כי נודע לחוקרים לדבר. רים
 האיוו־ צנורות בתוך עליה, ציון. א/ק לחיפה

מוח היו ומחסניה, האוניד, מאפית של רור
נוספות. מזוודות באות

 א/ק מצוות המלחים לנמל. יצאה החוליה
הופ לרשת־ד,הברחה שותפים שהיו ציון
 משמר אנשי חבריהם, כשבמקום מאד תעו

 — אחרים שוטרים הסיפון על עלו החופים,
וסמליו. רביב הקצין

 הנמל, את משטרה טנדר עזב בוקר אותו
 פנסי־כיס, מלאות במזוודות עמוס כשהוא
 הטנדר הביא אתם יחד ומחרוזות. שעונים

ציון. א/ק ממלחי שנים החיפאי לבית־המעצר
 נסתיימה לא בזאת כתור. הלוויתנים

 המחכים העצורים השוטרים אל הפעולה.
 בחקירה, עדיין הנמצאים והמלחים לדינם,

 הכנופיה. של אחרים חברים בקרוב יצטרפו
 כי ספק אין החיפאית המשטרה לחוקרי כי

 לא שנתגלתה, זו של בממדיה רשת־הברחה,
בלבד. וסמלים משוטרים מורכבת היתר,

הב נוספות,״ הפתעות תתגלינה ״בקרוב
הפעו של הראשון השלב בתום בנדל׳ טיח
 הקטנים, הדגים אחרי כי רמז הוא לה■

 הגדולים הלוויתנים של תורם גם עתה יגיע
העי והנהנים מפקדיה ההברחה, מממני —

מכירותיה. קריים

פשעים
רגיל משפחת• ריב
אנ כל בץ השמועה חלפה קצר זמן תוך

 סרקיס בישראל. הקטנה הארמנית העדה שי
 את להשיא רצה מיפו׳ סנדלר תוריסיאן,

 אולם צעיר. יפואי לארמני הצעירה בתו
המ על הסתמכו הם התנגדו. המשפחה בני

 את להשיא מסרקים תבעו הארמנית, סורת
 מיפו, הוא גם ׳19 בואיז׳יאן, למזפס הבת

 ״ראשונים המיועדת. לכלה משפחה קרוב
הקרובים צעקו המשפחה,״ בני הם בתור

סלע מחסל־כנופיות
פעולה שיתפו והנזבריחים השוסרים

ה אנשי רוב שהתעורר. המשפחתי בתיבות
בהם. תמכו עדה

ש למרות להיכנע, סרב התעקש, סרקים
 שערערו שמועות להפיץ החלו המשפחה בני
 ה־ באחד כי, עד בתו. של הטוב שמה את

 סרקיס, של בנו דקר הסוערים תיכוחים
 מזפס. בן־דודו, את זריאד,

בסרקים. ואחיו מזפס נתקלו הימים באחד
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