
 כסוחר התגלה הוא אשתו, כדברי בסמים.
 למלך קצר זמן תוך הפך וממולח, זריז

בישראל. הסוחרים מגדולי כאחד הוכר בענף,
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לטרון למינזר מיזרחה ק״מ כשני במרחק ירושלים, כביש לצד :*קום
הכר. ללא הושחתו ופניו נשחט מי

 נוצים חגפוב
\2נטז נזוכר

 כיווני מספר עמדו המשטרה פגי ך*
 של קלה סקירה ביותר. ברורים חקירה -4

 מצביעה גואל של למותו שקדמו המאורעות
בבירור. עליהם

 למשטרה. מוכרת דמות היה תנעמי גואל
 דרך על שעלה במשפחתו היחידי היה הוא

 גדלו ואחיותיו אחיו שכל בעוד הפשע.
בכיוון גואל בחר מהוגנים, אזרחים להיות

למותו. בסופו שהביא כיוון — אחר
 הבא מכל גואל התפרנס לאחרונה, עד
 עסק אולם במיקצועו, מכונאי היה הוא ליד.
 בכרם מוכר היה רשמי באופן מעט. בכך

ב דקל למשל לך היה ״אם עצים. כחוטב
 לסלק ״ורצית משכניו, אחד הסביר חצר,״
 היה הוא לגואל. קורא היית משם, אותו

 צ׳יק־צ׳ק.״ הדקל את לך וחותך בא
 גואל נכנם הימים ששת מלחמת לאחר

 אספקת — עצים מחטיבת יותר מכנים לענף
 דורש לכל סיפק נשק, מחסן פתח הוא נשק.

 בקיצור, — רימוני־יד עוזים, קלצ׳ניקובים,
 נזקקים מסויימים שאזרחים הפריטים כל

 המסויימים. עסקיהם לרגל להם
סחר — האחרון לענף גואל התקדם משם

הכר
 רכש הוא בקטנות. עסק לא ואל ץ
 וסוריה, מלבנון ממבריחים ישירות סמים ^

 ולספקי־מישנה. לתיירים בסיטונות מכרם
 מרכיב ל״י, 50ב־ שקית קונה היה הוא

 ל״י בחמש מוכרן חשיש, אצבעות 40 ממנה
ל״י. 150 — לשקית הרתח האצבע.

 גואל, התעלם לא אחרים מנושאים גם
 חשיש אצבעות של פורה בסחר־חליפין עסק

אצ שתי משלם היה הוא ל.ס.די. בטיפות
מוכר ל.ס.די., טיפת תמורת חשיש בעות

שוט חוליית כאשר — הארץ את לעזוב דו
האונייה. מכבש לרדת מהם ביקשה רים

 | נשא אך ממושך, היה במכונית החיפוש
 לחלקים,' לפרקה נאלצו השוטרים תוצאות:

 | שבתוכה הכפולה, התחתית את שגילו לפני
 כוללי במישקל חשיש, כיכרות 496 הוחבאו

ל״י.ן מיליון רבע האוצר: שתי ק״ג. 103 של

שרן גר
כ _______ די צ כ נז
 התיי- שני הפרשה. התפוצצה ך ,*

 צבי, נעצר אחריהם מייד. נעצרו רים
 ברמת־גן, הרא״ה מרחוב פחח־רכב אדמסקי,
 התחתית את שהתקין זה שהגא בכך החשוד

 לפרשה מקורבים חוגים באופל.- הכפולה
קשורה שהיתה זו, מלאכתו שעבור טוענים

נפחז־-אימים. כאן חיה אני הרצח ״מאז
 יכולים הפה, את אפתח אם

גמר. שבעלי איפה אגמור ואני סכין, לי לתקוע

 לטיפה. ל״י 20 הרתח: ל׳׳י. 30ב־ טיפה
מס־הכנסה. בלי נטו,

 רוכשי עם גואל עשה עסקיו עיקר את
 ארצה שהגיעו ומאמריקה, מאירופה חשיש

ב כחשוד נעצר שנה לפני כבר כתיירים.
 רוזן רוזן. אלן בשם קנדי תייר עם קשר
 כחשוד — גואל סמים, החזקת באשמת נעצר

 ב־ אותו, זיהה לא שרוזן אלא באספקתם.
לחופשי. יצא ותנעמי הזיהוי, מיסדר
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 להתב- העשוייה האחרונה, פרשה ך*
ב החלה הרצח, למעשה כקשורה רר | |

 ב־ המתגורר ישראלי שעברה. בשנה דצמבר
 לביקור אז הגיע כהן, מנחם בשם ניו־יורק,

 תיירת הגיעה איתו יחד לבדו. לא בארץ.
 גרושתו שטיין, ג׳קלין עשירה, אמריקאית

ניו־יורק. עיריית מועצת חבר של
 נראו ימים, כעשרה בישראל שהו השניים

 שרגא ידידו ושל גואל של בחברתם רבות
ה למשטרה, מוכר חשיש סוחר רוזנבלום,

 המלך, דויד בשדרות בדירת־פאר מתגורר
תל־אביב. בצפון

לישראל. התיירים צמד חזר השנה במאי
 אופל־ספורט מכונית עם לארץ הגיעו הם

 על רשומה שהיתר, ,4833 מספר מהודרת,
 של בחברתם נראו שוב ג׳קלין. של שמה

חשיש. כסוחרי המוכרים וידידים תנעמי
 מנחם הגיעו בלילה, 11ב־ ביולי, 18ב־
 שלהם האופל במכונית שטיין וג׳קלין כהן

 המכונית עם להיכנס עמדו הם חיפה. לנמל
עט״ עליה — מריה אנה קווין האונייה לבטן

 אדמסקי קיבל ל״י, מיליון רבע של בעיסקה
בסך־הכל. ל״י אלף

מז המשטרה גילתה אדמסקי של במוסכו
.זהבה של וכתובתה שמה היו שעליה וודה .

..
 ידידם נעצר עימם יחד האמריקאיים. התיירים

 ל־ כהן בין בתיווך כחשוד רוזנבלום, שרגא
ל״י. 10,000 קיבל עבורו שרות — תנעמי
 עצרה המשטרה המעצרים. תמו לא בכך

 קבוצת מנהל טוב, (עמוס) יהודה את גם
ה בליגה המופיעה מהכרם, שמשון הכדורגל
 רחמים ביניהם נוספים, אנשים וכן לאומית;
 שמעון ג׳מל, משה סוקניק, אליעזר אהרוני,

 היו העצורים מן חלק זייד. ואליעזר עטים
ותיקים. חשיש כסוחרי למשטרה מוכרים

 בחוגי הפתעה שעורר משהו, קרה ואז
 מעצר ימי חמישה כעבור החשיש. סוחרי

באס החשודים — וזהבה תנעמי שוחררו
 בערבות — האסטרונומי בסכום הסם פקת

אחד. כל ל׳׳י 500 של המגוחכת
 במעי נשארו מאידך, האחרים, החשודים

 לאחר זה היה לבסוף, שוחררו כאשר צר.
ל״י• אלף 20 של ערבות שהשאירו

 נראתה תנעמי הזוג של הנמוכה ערבותם
ה לאור במיוחד החבר׳ה, בעיני מוזרה
ה ד ב  היתה אם הואשמו, בה שהאשמה עו

 שש עד בחמש אותם מזכה היתה מוכחת,
מאסר. שנות

 של ליבו לתשומת שזכתה נוספת עובדה
 ד תנעמי של שיחרורם יום הפשע: עולם
 ה של השישי יוס לכינוי כבר זכה אשתו
ה ערכה שלפניו, וביום זה, ביום סמים.

כדוגמתו. היה שלא מעצרים גל משטרה
1)26 (המשך'בעמוד
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 בצחנה( עדיין להבחין יכלה הגופה, גילוי למחרת למקום שהגיעה הזה, העולם של הכיסוי
ז הקורבן. של כקנוצת־שיער שנתגלה קטן, כהה גוש האבן ליד גילתה כן במקום. ששררה


