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הישראלי. התחתון העולם
 אלנבי ברחוב ביריות נרצח השנה באפריל
 מוע־ מלך מזרחי׳ שם־טוב עזרא בתל־אביב

תל־אביב. של דוני־הלילה
ל בדרך ביריות נרצח השנה באוגוסט

ה מסוחרי אחד תנעמי, גואל ירושלים
ב ידוע שהיה במדינה, הגדולים סמים
הסמים.״ ״מלך כינוי

במי ישן כשהוא ביריות נרצח השבוע
 ).36( חדד אמנון שברמת־גן בביתו טתו
 אחד באף מלך תואר בעל היה לא הוא

ה התחתון העולם של הפעולה משטחי
של במימדים קליבר היה לא הוא ישראלי,

 דמות היה זאת עם יחד ותנעמי. מזרחי
 היה הוא התחתון. העולם בחוגי ידועה

 מזרחי עזרא של במועדוניו קבוע קליינט
 התימנים בכרם קבוע באופן הסתובב והוא

תנעמי. גואל של פעולתו איזור בתל־אביב,
המש הצליחה מזרחי, עזרא רצח אחרי

 סלומון ברצח, החשוד את ללכוד טרה
 טירור בא!זירת מתקיים שמשפטו אבו, (סמי)
אח חודשים שלושה אולם אלה. בימים

 אמנון רצח אחרי ושבוע תנעמי רצח רי
 באפילה, המשטרה עדיין מגששת חדד,
 מעשי חידות את לפתור מצליחה אינה
אלה. רצח

מה את זה מצב מזכיר מסויימת במידה

 נתגלו שם כשנה. לפני בברזיל שאירע
 של הכדורים נקובות גוויותיהם לעת מעת

ש מבלי התחתון, בעולם ידועות דמויות
 רוצחי- על דבר לגלות הצליחה המשטרה

 זו היתר, כי התברר יותר מאוחר רק הן.
 לחסל שבחרה משטרה אנשי של כנופיה

 התחתון העולם אנשי עם חשבונותיה את
 כלל הדעת על להעלות אין הרצח. בדרך

שלו לאור אולם בישראל. דומה אפשרות
 ברור התחתון, בעולם הרצח מעשי שה

 כנופית כי ספק מכל למעלה כמעט כיום
 עורכת מפריע, באין כאן פועלת מחסלים

 אמנון שרצח חשבונות, חיסול של טיהור
שבו. האחרון הפרק אינו חדד

 נולד הוא בו בבית נרצח חדד אמנון
ש־ תל־יהודה בשכונת אלרואי ברחוב —

 רעוע. צריף במקום שבן בשעתו ברמת־גן.
 מצליח, סוחר שהיה אמנון, של אביו אולם
 בהדרגה במקומו ובנה הצריף את חיסל
מ זה המופרדים חדרים שלושה בן בית

 תרשים). (ראה גדולה חצר באמצעות זה
★ ★ ★

מועדוגים החולשה:
^דנץ^פטל^הי^ו^יד שד כיו
 וחמישה אשה אחריו והותיר צעיר, נער

ו בשנית נישאה אמנון של אמו ילדים.
 ברחוב הבית את בנתניה. להתגורר עברה

ה אחד את דק בשכירות. מסרה אלרואי
 שהסתב־ לאמנון, השאירה במקום חדרים

 החדרים, בשאר שהתגורר הדייר עם סך
בדירה ולהתגורר חדרו את לעזוב נאלץ

ברמת־גן. אחר במקום־מגורים שכורה
 או,יו בחיים. הסתדרו אמנון של אחיו כל

 מכובדת במישרה מועסק זכריה הבכור
 כנהג עובד רוני האח רמת־גן. בעיריית

 משרת בקיבוץ שלמד אהוד, אחיו שכיר.
איל היחידה, אחותו ואילו בצה״ל. עתה
אבר של הפרטי לנהגו נשואה היתד, נה,
 יחד דרכים בתאונת שנהרג קריניצי, הם
רמת־גן. עיריית ראש עם

ל הצליח שלא היחיד הבן היה אמנון
חבו עם התרועע צעיר בגיל עוד הסתדר.

בהיו פריצות. כמה וביצע עבריינים רת
 שדווקא אלא אשה. לשאת עמד 20 בן תו
 לשלוש נידון עבירה, בביצוע נתפס אז

 לו המתינה מלכה, חברתו, מאסר. שנות
 אותה נשא מהכלא, כשהשתחרר בנאמנות.

לאשה.
 שכיר, מונית כנהג אמנון עבד מה זמן
 אולם ילדיו. ושני אשתו את בכבוד פירנס
 ו- במועדוני־לילה לבקר חולשה: לו היתד,

כס מרבית את ביזבז שם מועדוני־קלפים,
 לו, הספיקה לא שמשכורתו מאחר פיו•

 התחתון, העולם אנשי עם שוב התרועע
 שהחוק מיבצעים כמה יחד עמם וביצע
12מ־ פחות לא עבירות. משום בהם רואה

שו בעבירות כחשוד אמנון נעצר פעמים
נג למצוא הצליחו לא מעולם אולם נות,

 בגניבת נתפס 1965 בשנת רק הוכחות. דו
לכדורגל ההתאחדות ממשרדי כדורגל גביעי

חומה

מיטתחג■׳
הרצח

האטה הלנה נך
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חדד, אמנון הנרצח של אחיו חדד, רוניוהמשפחה הפשע דיות
ת ניצבים משפחתו, ובני  נרצח בו בבי

במקום לפניו). ניצבת הילדים (עגלת השמאלי בחדר אמנון ישן נרצח, כאשר חדד. אמנון

 המיוחד המיבנה את מסביר משמאל התרשים אמנון. של אמו ישנה המשפחה בני עומדים בו
 אשת הרצח. מעשה שאירע בשעה והילדים האשה נמצאו היכן ומתאר ברמת־גן הבית של

מן החדר מן יצאה המשותף, בחדרם בעלה עם ישנה חדד, מלכה הנרצח, הרצח. לפני קצר ז


