
 בפח,״ אותם אפיל אם אותי לרצוח עשויים
לחוקריו. הוא הסביר

 נותרה לא למשטרה חמושה. צללית
 ה־ את לדין להעמיד נאלצה היא ברירה.
בידיה. שנמצאה כנופייה

 בבית־ טען הנאשמים אחד של סניגורם
 הצליחה מלוד הערבית הכנופיה כי המשפט

 ניסה הוא מרמלה. חבריהם שנכשלו במה
 המציאו מלוד החשיש סוחרי כי להוכיח

 שלהם המתחרים נגד הוכחות למשטרה
ה עורך־הדין, בפח. אותם להפיל על־מנת
 כי עוד, טען זה, מסוג במשפטים מנוסה

הח להוכיח התביעה חייבת כאלה במקרים
 על להסתמך ולא הסם של ממשית זקה

מכן. לאחר תפיסתו
 בתקיפת גם הנאשם סניור, של פרקליטו

 מעשה כאן היה לא כי טען המשטרה, קצין
 כי לבית־המשפט הסביר הוא כלל. תקיפה
ש הדמות כי הדעת על העלה לא סניור
 שמעון המפקח היתר. השיחים מבין הגיחה
 היה התקיפה מעשה כי טען הוא סביר.
ש חמושה צללית מפני התגוננות בעצם

השיחים. מבין הגיחה
 המחוזי, בית־המשפט של התורן הנשיא

 של טענותיה רוב את דחה קנת, מרדכי
וחצי לשנתיים סרנגה את שלח ההגנה,

 את לשלם הוא חייב קודמות, לאזהרות
העיריה. לקופת ההריסה עבודות הוצאות

 צריך היה ממושמע אזרח היה אילו כי
 להטיל ילא במו־ידיו, צריפו את להרוס

תל־אביב. עירית עובדי על העבודה נטל את

פשעים
סניור □י

 הקפיאה האפלה מתוך שהגיחה הדמות
 ״מי סניור. (״ז׳קו״) יעקב של דמו את

 אחת הוותיק, סוחר־החשיש שאל שם?״
הרמלאי. התחתון בעולם הידועות הדמויות

 שהחזיק השלוף באקדח היטב הבחין הוא
להס החליט השיחים, מבין שקפץ האלמוני,

 לעבר התקרב הוא מה. ויהי עליו תער
בפת עליה הסתער המסתורית, הצללית
אומיות.
 שניות כמה כעבור חשיש. עם מגע

 הריצפה על שרוע סביר שמעון המפקח היה
 בינתיים אבל פניו. אל מכוון אקדח כשלוע

ל שמיהרו בלשים שני השיחים מבין קפצו
 והוציאו סניור על התנפלו מפקדם, עזרת
האקדח. את מידיו

 את האשימו ברמלה המשטרה בתחנת
בשעת משטרה קצין בתקיפת סניור יעקב

שפת־הים על צריפו והריסות פודל,
בנזו־ידיו
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כ החשוד חומר ובהחזקת תפקידו מלוי
 סרנגה, אלברט סניור, של חברו את חשיש.

 רק האשימו דקות, כמה כעבור שנתפרס
השני. בפרט

 בבית־ מכן לאחר סיפרו המשטרה אנשי
 של ביתו ליד שארבו שעה כי המשפט,
ש ממכונית יורד סניור את ראו סרנגה,
חבי בידו מחזיק כשהוא הבית מול נעצרה

 חשיש. היה בחבילה כי טענה המשטרה לה.
 נתגלתה סרנגה של בבגדיו שנערך בחיפוש

 כי העלתה המשטרה שחקירת ריקה שקית
 בדיקת גם חשיש. גרגרי כמה בה נותרו
ל העלתה, החשודים לשני שנערכה שתן
חשיש. עם במגע באו הם כי החוקרים, דברי

תחי הכחישו השניים מפולןפל,ת• עיסלןה
 הסכימו להם, המיוחסת האשמה את לה

 החליטו שהשוטרים לאחר רק פעולה לשתף
 סביב בסריקות הגישוש כלבי את להפעיל

ל לגלות החליטו השניים סרנגה. של ביתו
 נתגלתה שבו המחבוא, מקום את שוטרים

 עטופות חשיש חבילות של גדולה כמות
ערבית. כתובת שנשאה במעטפה

 הם בכך. הסתפקו לא החוקרים אבל
 ביקשו טרי, אינו שנתגלה הסם כי טענו
 באותו להם שנמסרה החבילה היכן לדעת
לילה.
התייע ביניהם ערכו החשיש סוחרי שני
 עם פעולה לשתף להמשיך הסכימו צות,

 כי להם יבטיחו שהחוקרים בתנאי חוקריהם
לדין. אותם יעמידו לא

 של הכנופייה את לידיכם נסגיר ״אנחנו
 ״ואתם השניים, הבטיחו מלוד,״ הערבים
העבירות.״ כל את להם תייחסו

 בבית- מכן לאחר טענו וסניור סרנגה
 התחייב להצעה, הסכים סביר כי המשפט
 יביאו אם לדין אותם יעמיד לא כי בפניהם
 עלי של סוחרי־החשיש כנופית להסגרת

 אנשי עמר. וסלמה ג׳מודי עלי״) (״אבו
 של לביתו סניור את הובילו המשטרה

 היד, ושם הערבית, הכנופייה מאנשי אחד
 אותו הסגיר הוא כאילו נגדו להטיח עליו

 מהתוכנית מעט סטה סניור אבל למשטרה.
 דבר, לומר מבלי הבית אל נכנם המקורית,

״הם לחייו. חשש כי מכן לאחר טען

 בהחזקת אשם אותו שמצא לאחר מאסר,
 באשמת מאסר לשנתיים נידון סניור חשיש.
 וגד משכרים בסמים לסחור קשר קשירת
תפקידו. מילוי בשעת משטרה קצין תקיפת

 רמלה באזור המשכרים הסמים סוחרי
 עתה יוכלו הם לרווחה. השבוע נשמו

 של מהתחרות חשש ללא במסחר לעסוק
 חלק על ששלטו המנוסים, הסוחרים שני

הסמים. משוק ניכר

משפט
ל עג ר מ סגו

 עלול פושעים עם עסקים שמנהל מי
 הדין. את כך על לתת הימים מן ביום
ש עורכי־הדין, גם יוצאים לא זה מכלל

תפקידם. עיקר זהו
 לעיתים שוכחים התחתון העולם אנשי כי

 ממושכת, מתקופת־מאסר ניצלו למי הודות
כבדים. קנסות מתשלום או

 הצליחה חודשים כמה לפני עיכוה. צו
 שחוקרי מסוכנת, כנופיה ללכוד המשטרה

 לה ייחסו ולבילוש לעיקוב המרכזי המדור
הרואין. הברחת
יצ לא כי בטוחים היו הכנופיה אנשי

 של הארוכה מזרועו הפעם להימלט ליחו
ממו תקופת־מאסר לשבת התכוננו החוק,
שכת.

קאזים, חיים עורך־הדין פרקליטם, אבל
בהצ לבסוף שהוכתרו מאמצים, חסך לא

הוכחות. מחוסר בדין לזיכויים הביא הוא לחה.
 הצלתם, על לו הודו הכנופייה אנשי

 טירחה, שכר לשלם עליהם כי רק שכחו
האדמה. אותם בלעה כאילו נעלמו
 מהם אחד כי לקאזיס נודע אחד יום
להו מיהר הוא הארץ. את לעזוב עומד
מהארץ. יציאה לעיכוב צו נגדו ציא

כ קאזיס, חיים אל האיש פנה השבוע
 נגדו הוציא מי לברר ממנו ביקש דרכו,

 חוקיים בצעדים לנקוט לו הורה הצו, את
הב לשפמו, מתחת חייך קאזיס לביטולו.

ה יואיל רק אם עצמו, נגד לפעול טיח
הישנים. חובותיו את לשלם לקוח
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