
-בית־הקפה38 למדה
!מבלי חשיש. ממנו לקנות ומבקש המיזנון, ליד היושב הסמים סוחר אל ניגש מים)

 המקובלת. בשיטה מייד, הסחורה את לו למכור החשיש מוכר הסכים קנקנו, על לתהות
 הסוחרים אין כאן, המתנהל בחשיש הסחר על יודע בסביבה אחד כל כי העובדה אף על

ניסתרת. מצלמה בעזרת שצולמו מימין, למטה התמונות בשתי נראה העיסקה המשן פוחדים.

העיססה
 החשיש. למוסר

 מתחלף הקונים,
הכנופייה, אנשי

 מוציא הזה העולם כתב
 אותו ומוסר הכסף את

 עם במגע הבא המוכר,
 בין יום, בכל כימעט

מזיהוי. להתחמק כדי

ע את שקבל אחרי :1|1ח11ה
| | | נווכר חצה הכסף, /

 החשיש את הוציא הרחוב, את החשיש
 יום, בכל משתנה הוא שגם המחבוא, ממקום

הקונה. המתין שם המיזנון, אל בריצה וחזר

 עצמו החשיש מוכר הרחוב. באמצע היום,
 גם הכנופייה. אנשי מתוך יום, כל מתחלף

 הוא אולם יום. כל משתנה המכירה מקום
 הקטן מבית־הקפה מטר 50ה־ בתחום נשאר

.38 לבנדר. שברחוב
 רחוב תושבי ניסו שנים שלוש במשך

שתע תל־אביב משטרת את לשכנע לבנדר.
 מהמקום. החשיש סוחרי כנופיית את קור

 מוכרים ״כאן החשיש!״, מרכז ״כאן
 את עיזבו — חשיש ״סרסורי חשיש!״,
 הדיירים שכתבו הכתובות הן אלה הארץ!״

 אלה שסיסמאות בתקווה בתיהם, קירות על
בכנופייה. לטפל המשטרה את ישכנעו
 מתושבי כמה עזר. לא דבר שום אבל
ה למשטרה, פנו כי השבוע גילו הרחוב

 בדירותיהם תצפית עמדות לשוטרים ציעו
״המש במקום. המתרחש אחרי לעקוב כדי
 ״כי הדיירים, אחד מספר לנו,״ אמרה טרה
הח כנופיית של פעילותה על יודעת היא

 עניין שום שאין גם לנו אמרו במקום. שיש
 מרכז את יעבירו אם מכאן. אותם לסלק

הר למשטרה יקח זה אחר, למקום החשיש
 הם לפחות, כך, זה. איפה לגלות זמן בה

החשיש.״ סוחרי עובדים איפה יודעים
 של עוזרו מרכוס, יגאל נשאל כאשר

 לאמיתות תל־אביב מחוז משטרת דובר
 הגיב: לבנדה, רחוב דיירי של זו האשמה

)26 בעמוד (המשך

במכו החשיש למרכז מגיעים
הס־ החשיש, סוחרי ניותיהם. 11 1^ ן
כאן הביקוש. את לספק כדי המכוניות אל עטים אותם, כיריס ,■

 סוחרי כנופיית אנשי בין המכונית. חלונות דרך העיסקה נעשית
 באותו שירותיהן את המספקות פרוצות, גם נמצאות החשיש

לשווא. היו זח נגע לסלק מהמשטרה התושבים •דרישות מקום.

״ ד׳ בנינה סחר מ
 את ,מונה החשיש סוחר החשיש. מיסחר
 רץ שחברו שעה הגדר, ליד בפינה, הכסף

המחבוא. ממקום הסחורה את להביא


