
 על־ידי נעצר נאשר לפרשה נקשר (משמאל), זייזל
 ל״טיפאני׳ס,■־ התפרצו ביסמוט ג׳ורג׳ חברו עם שיחד :ך,

 במסגרת המשטרה על־ידי שנעצרו השניים, של שמם .
מזרחי. שם־טוב עזרא ברצח חשוד מאנשיה שאחד ,

ה העולם בהוגי המכונה מצרפת, שהגיעו עולים
 האלג׳יראית. הכנופייה או הצרפתית, הכנופייה תחתון
 הרצון לרצח: הרקע היה לפרשה, מקורבים לדברי
 ענף של נכבד בחלק ששלט מזרחי, את לסלק

מקומו. את ולרשת — בתל־אביב הקלפים מועדוני
 שמות שני היתר, בין הועלו, הרצח בחקירת
 מוכרת, דמות מייזל, אליהו בפרשה: הקשורים

ה הכנופייה מחברי אחד ביסמוט, וג׳ורג׳
צרפתית.

 בהחזקת כחשודים שנעצרו אבוטבול, האחים #
ואדגר ויליאם האחים של לשעבר שותפים היו נשק,
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 משפחות שתי גם התל־אביבית. וזוביו במסעדת זומור
 האבוטבולים בין בצרפת. חדשים עולים הם אלו

 והאחים פורקה, השותפות סיכסוך, פרץ והזומורים
 הנשק נועד האם וזוביו. חדשה, מסעדה הקימו זומור

 נגד ״אלא זומור? האחים נגד מופעל להיות שנצבר
 ידוע. תל־אביבי פושע בביטול חייך גולדה?״ נגד מי,

 בהקשר אחרת ידיעה להגיב. סירבה מצידה, המשטרה,
 המאפיה׳ שכירי לבצע עמדו הרצח שאת טענה לכך

בצרפת. כך לשם להגיע צריכים שהיו
 במועדון האחרון, הסחיטה ניסיון בפרשת י•

 וכן זומור, האחים שני כחשודים נעצרו טיפאני׳ס,
וביסמוט. מייזל
 אותן אחר, או זה בהקשר לפתע, מופיעות כך

ההקשר? מה המאורעות. שלושת בכל הדמויות

 איומים
בטלפון

 היחידי. הקשר זה ין *ץ
 חדש — נוסף קו גם הפשעים לשלושת אופייני ^

 המאפיה. של עבודתה שיטות של המקובל הקו בארץ:
פגע בשיטת בעיקר, בארץ, הפשעים היו היום עד

ראיון
עם

 ויליאם
 זומרה

 החשוד
עם יחד

 אדגר אחיו
 (מימיו)
 בנסיוו
 סחיטה
 במועדון
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ב וזוביו, המפוארת, במסעדתו השבוע,
 שיחרורו לאחר קצר זמן תל־אביב, צפון

 רות־קרב. מלא זזמור ויליאס היה ממעצר
מת אינו והוא — טען אליו, נטפלו סתם
מ אחת לבל בשתיקה. בן על לעבור כוון

פי לו יש — המשטרה שהציגה העובדות
 הוא טען בהחלט. תמים פירוש ימשלו. רוש
הזה: העולם כתבת בפני

 המשטרה. של עבודה רק זה העניין •כל
ו ארצה שהגענו מאז אלינו נטפלה היא

 רוצים לא פשוט הם המסעדה. את פתחנו
 סידרו עכשיו אז — כאן לחיות לנו לתת
 נסיון על הסיפור עם הזה המעצר את לנו

כביכול.״ סחיטה
 מה המשטרה? אליהם נטפלה בעצם למה
 שהגיע אחד חדש עולה מכל אותם מייחד

 להיות ״יכול וחלק: חד ויליאם, לישראל?
 שלנו המסעדה את לקנות רוצה שמישהו

 את נגדנו מפעיל הוא ולכן מחיר, בחצי
 ולא רצינית, בהבעה הוא משיב המשטרה,״

מחייך.
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ה * ר ס ש ק  למשטרת שיש למידע כ
 לפני זומור האחים היו לפיו ישראל, |

 סחטנים כנופיית עם בקשרים ארצה עלותם
 בסחיטה שהתמחתה כנופייה — באירופה

ממועדוני־לילה?
 מהמלחמות,״ לנוח כדי ארצה באנו ״אנחנו

 גאד שהיינו שאומרים ״נניח ויליאם. משיב
 בגרמניה. או באנגליה או בצרפת גסטרים

 מה? אז בזה. בנו חושדת שהמשטרה נניח
 זה מה — בחו״ל גאנגסטרים היינו אם

ישר משטרת הם פה? המשטרה של עניינה
 באנו בארץ כאן גרמניה. משטרת לא אל,
 אז דבר, שום כאן עשינו לא לעבוד. כדי
אלינו?״ נטפלים למה

נר אדגר שאחיו בגלל שזה ייתכן האם
 בחברתם בטיפאני׳ס מזומנות לעיתים אה
ש — ביסמוט וג׳ורג׳ מייזל אליהו של

 תשובה לויליאם לפרשה? כחשודים נעצרו
לכך: גם

 שלנו טובים לקוחות הם וביסמוט ״מייזל
ו בטיפאני׳ס מבקר היה כשאדגר בוזוביו.

 יושב היה שהוא מובן שם, אותם פוגש
 את שואל לא הוא הרי איתם. ומשוחח

 הם וממה עוסקים הם במה שלנו הלקוחות
לא?״ כסף, מרוויחים

המשט עצרה שבגללה אחרת אפשרות
 לפני שעוד היא, זומור האחים את רה

ב התפרעו וביסמוט מייזל אשר
אלמו טלפוניים ואיומים טיפאנ״ס מועדון

 דמי את לשלם מנהלו את הזהירו ניים
ו זומור, אדגר הופיע — ״ההגנה״

 אולי אין האם במועדון. חלק לרכוש הציע
הללו? העובדות בין קשר

 הקשר את אף רואה אינו זומור ויליאם
 גירסתו: את הוא מספר ביותר. הקלוש
 מוע־ בעל עם בפאריס נפגש אדגר ״אחי

 של ידיד גם שהוא סטנלי, בשם דוני־לילה
 לאדגר סיפר סטנלי העולמי. טיפאני׳ס מנהל

 הוא כי למכירה, עומד בארץ שטיפאני׳ס
ה בהנהלתו כספים, אוכל ורק בבוץ שוקע

 פנה הוא לארץ, חזר כשאדגר אז נוכחית.
 בארץ, טיפאני׳ס של המנהלים אחד לבוב,
 לו ענה בוב במועדון. חלק לקנות ,והציע
 בא גם שבוב עובדה זה. על יחשוב שהוא
והת שלו, חברים עם הזאת, השיחה אחרי.
 בוזוביו. אצלנו ארח

לעניין.״ אדגר של היחידי הקשר ״זה
י ̂׳

ם ך* ד ו א נ פו צ מ  ויליאם אין שקט, ש
המשט על מרות לקבול מהסס זומור

 ולאחיו: לו עושה שהיא הצרות על רה,
רש היום עד קיבלנו לא המשטרה ״בגלל

 ״שלחו הוא. מתלונן שלנו,״ למסעדה יון
שה טענו הם פעם פקחים. מיני כל אלינו
 התנור את הרסנו במקום. עומד לא תנור

 שהפריגיידר אמרו הם אז אותו. והעברנו
 אז הפריג׳ידר. את הזזנו אז במקום. לא
 ממש. מגוחכות — אחרות טענות מצאו הם

ה מצויין, האוכל מצויינת. שלנו המסעדה
 נקי הכי המקום וזהו גבוהים, לא מחירים

 עד רשיון קיבלנו לא זאת ובכל בתל־אביב.
 ורושמת יום כל באה והמשטרה היום.
ו מאות לנו עולים האלו הדו״חות דו״ח.
 גרוע שיותר מה אבל לחודש. ל״י אלפי

 בגלל שקיבלנו הרעה הפירסומת שבגלל זה
 הקליינטים.״ באים לא המשטרה,

̂י ̂י ־ י ־ -̂
ם ף א לי ף י צ ה — מעצרו על גם קו
 הסוכות חג ״ערב לדבריו: בלתי־חוקי !

 ו״קראו הוא, מספר לחוביו,״ שוטרים באו
 שהוא לו אמרו הם החוצה. לצאת לאדגר
 לחתום כדי הצפונית לנפה איתם ללכת צריך

או־ עצרו לנפה, הגיעו כשהם הרשיון. על

עצ בפני בודד אירוע היה פשע כל וברח.
פש הם המאפייה שיטות את המאפיין מו.
 שנים: לעיתים — זמן לאורך הנמשכים עים

 חודש. מדי קבועה, בצורה מעסקים סחיטה
 חוקיים, או מפוקפקים עסקים על השתלטות

וכדומה.
 טיפאני׳ס כלפי עתה הופעלו אלו שיטות
 מועדוני־לילה, עשרות אחרים. ומקומות
 כלכליים מוסדות מסעדות, בתי־קפה,

לש ״הצעות״ האחרון בזמן קיבלו שונים,
 הטלפוניות ההצעות רע. מפני עליהם מור

וב הרכוש בהרס איומים כללו האנונימיות
 המקומות בעלי יסרבו אם באנשים, פגיעה
להם. המוצעת ההגנה את לקבל

ה על התלבשה הסחטנים כנופיית
 לדעתם, כך, ומשום היקר, מועדון

 כנראה ביותר הגדולות ההכנסות בעל גם
 פשו היתד, התביעה ימים. כחודש לפני —

 — שומרים לעבודה יקבל שהדיסקוטק טה:
כ נכבד. סכום כמובן, זה, תמורת וישלם

 בפגיעה איימו בסירוב, הסחטנים נענו אשר
במנהלים.

המאיי את לאתר הצליחה לא המשטרה
 האחים את עצרה כשבועיים לפני אך מים.
 וזוביו מסעדת בעלי זומור, ו־ויליאם אדגר

 נעצרו איתם יחד תל־אביב. בצפון המפוארת
 ״עושי — מייזל ואליהו ביסמוט ג׳ורג׳

)25 בעמוד (המשך

לאבו־כביר.״ אותו והעבירו תו
ל רמייה, בדרכי נעשה שלו מעצרו גם

 ב־ זה אחרי יומיים ״כשביקרתי דבריו:
 שוטרים שני ״נכנסו הוא, אומר טיפאני׳ס,״

 לשאול רוצה ברודו משה שפקד לי ואמרו
פת ,מה אותם: שאלתי שאלות. כמה אותי
 לשאול יכול לא הוא בלילה? בשתיים אום

 לי.׳ ענו הם רוצה,׳ הוא ,ככה בבוקר?׳
 בכלל ברודו לצפונית, כשבאנו איתם הלכתי

 ל- מיד אותי העבירו רק איתי. דיבר לא
אבו־כביד.

המש אותי, שיחרר שהשופט אחרי ״וגם
 היה השיחרור הוראתו. את קיימה לא טרה

 מ־ אותי לקחו הצהריים. לפני 11 בשעה
 אותי והחזיקו הצפונית. לנפה בית־המשפט

 בלי אוכל, בלי במרתף, אחרי־הצהריים עד
אותי. שיחררו אז רק כלום.

 אין זכויותיו, מישמר על העומד כאזרח
ש מה על בשתיקה לעבור מתסזן ויליאם

מב ייגמר,״ הזה העניין ״כשכל לו: עשו
 על המשטרה, נגד משפט ״אגיש הוא, טיח

חוקי.״ בלתי במעצר אותי שהחזיקו

 ״טיפא־ שלההשוה חנו
מרנר ני׳ס״,

 מיד כי והעיד לישראל הגיע שטראוב,
באי נתקבלו זומור, אדגר של מעצרו לאחר
 לא אס לפיהם טלפוניים איומים רופה

 מועדוני ייפגעו — ממעצרו זומור ישוחרר
תבל. חלקי בכל ומנהליהם ״טיפאני׳ס״
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