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 אירופאית שפה ועוד אנגלית דוברי
צבורי. נהיגה רשיון עם

 חופשית או קבועה עבודה נתנת
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מאד. נוחים השקעה תנאי
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)23 מעמוד (המשך
 הטוען האיש של שמו את לדעת ״בלי

 אינני מהמשטרה, כזאת תשובה שקיבל
 לא כזה שדבר אחוז במאה להכחיש יכול
 מעוניינת לא שהמשטרה לי נראה לא קרה.
 לבנדה. ברחוב החשיש מרכז את לחסל
 לנו יש אך במקום. עוברים לפעם מפעם

״לעשות יותר חשובים דברים גם . . .

רכים ילדים לעיני
ה־ תחומם לתוך לפרוץ למשל, מו,

נכו את לבדוק כדי אזרחים, של פרטי ^
 גרמים כמה מעשנים הם כי ההלשנות נות
 מספיק יש תל־אביב למשטרת חשיש. של

 למיניהם, לביטניקים להיטפל כדי אדם כוח
לבתי לחדור בוהמה; ולאנשי לסטודנטים

 דבר — חשיש עישון בעח־ו ולעצרם הם
 של הפרטית באחריותו הדיעות לכל שהוא

כרצונו. בביתו לעשות הרשאי מבוגר, אדם
 כוח מספיק אין משטרה לאותה אבל

המנה החשיש, סוחרי את לחסל כדי אדם
 לעיני העיר, בלב בגלוי עסקיהם את לים

פעילותם. אחרי העוקבים רכים ילדים
ידי בעיתונות הופיעו שעבר בשבוע רק

 הועבר המשטרה פעילות בעקבות כי עות
לר התימנים מכרם החשיש מיסחר מרכז
הח שסופרמרקט היא האמת ,.לבנדר חוב
שנים. לשלוש קרוב כבר פועל בלבנדה שיש

 כיסוי חוליית עקבה ימים שבוע במשך
 זה. במרכז המתרחש אחרי הזה העולם של

 דיברו הכנופייה, במטה שהו החוליה אנשי
 רכשו ואף בהסתר אותם צילמו אנשיה, עם

לאי משפטית הוכחד, לצרכי חשיש אצלם
זו. בכתבה המתפרסמות העובדות מות

 החשיש של הראשי הספק כי מסתבר
 חסון יהודה, בשם גבר הוא לבנדר, למרכז

 מלווה כשהוא למקום המגיע וגבה־קומה,
 צפון תושבות נערותיו, שתי על־ידי תמיד

ב החשיש את קונה עצמו הוא תל־אביב.
 ל״י. 30 חשיש סוליית עולה שם עזה.

 בסכום המקומי לקבלן סוליה מוכר יהודה
בס החשיש נמכר ללקוחות ל׳׳י. 100 של
 היומי המחזור האצבע. ל״י 5 של כום

ל״י. כאלף הוא לבנדר, של בסופרמרקט
 אנשים הם הכנופייה מלקוחות 40ס/סכ־

לבו חלקם מאוד. צעירים לפעמים צעירים.
הלקו מיספר גדל במוצאי־שבת חאקי. שים
בש נערותיהם. בלוויית למקום הבאים חות
הקו לחץ גדל הלילה, ולקראת הערב, עות
 לתורם. להמתין לפעמים נאלצים והם נים

 השעות בין שעבר בשבוע הראשון ביום
במ נספרו אחר־הצהריים, לשש ורבע חמש
 הבאה השער, חצי במשך מכירות. 15 קום
 וחצי שש בסביבות מכירה. אף היתד, לא
 11 משעה אולם נוספות. מכירות 8 היו

מכירות. 60כ־ נספרו חצות עד בלילה
 ניסגר כאשר בערב, שבע השעה אחרי
 ה־ מטה את היום במשך המהווה המיזנון

ה למטה החשיש סוחרי עוברים בגופייה,
מאר ברחוב המשפחות אחת שלהם. לילה

וש אוכל להם מספקת בחצרה, אותם חת
כמובן. תשלום, תמורת תייה,

 הוא, לבנדר, כנופיית של עיסוקה עיקר
 המעוניי־ הלקוחות אולם החשיש. כמובן,

 רק לא במקום לרכוש יכולים בכך, נים
 ודם. בשר של תענוגות גם אלא הזיות
 לפרפורי חברה המארחות הכנופייה, נערות

מוכ והתראה, בשמירה עוסקות החשיש,
 הלקוחות, לרשות עצמן את להעמיד נות
חשיש. בלי או עם

מודיעים הם הסרסורים
תל משטרת ערכה בשכוע פני

 החשיש כנופיית על מצוד מעין אביב, '
 כפר־ תושב מלכה, חיים לבנדה. ברחוב
 במקום נעצרו עזרא ויעקב כהן חיים שלם,

 עימם יחד בחשיש. מיסחר בניהול כחשודים
מנערותיהם. שתיים גם נעצרו

 הסתלקו שהשוטרים אחרי דקות חמש
 מכירת התחדשה העצורים, עם מהמקום
,.לבנדר של בסופרמרקט החשיש

 מדוע משלה, סיבות כנראה, יש, למשטרה
 לנפשם. החשיש סרסורי את מניחה היא
משמ התחתון, בעולם אחרים טיפוסים כמו
לשע עבריינים הם שרובם אלה, גם שים
 בין לה, מוסרים המשטרה, של מודיעים בר,

 הצורכים הלקוחות על מידע גם השאר,
החום. הזהב את בקביעות
מפעי עין המשטרה מעלימה כך משום

 מיקריות פשיטות מלבד המיסחרית, לותם
חובה. ידי לצאת כדי

 תל־אביב משטרת מעוניינת באמת אם
 הראשון הצעד את הרי הנגע, את לחסל

ומ סוחרי בקרב כאן, לעשות חייבת היא
ל והתפרצויות בפשיטות ולא הסם, פיצי

הצרכנים. של בתיהם
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