
המאורגן: הבשע נגד הכנסת את מזעיק אבנו׳ אוו׳
 לסזיר-היום הצעה על אבניי אורי של נאומו להלן

ל המאפיה אנשי של בואם על ״הידיעות : 748 מס׳
המאור הפשע של קיומו על ב,הארץ׳ והפירסום ישראל

בישראל.״ גן
 אינו תפקידה בית־משפט. אינה הכנסת : אבנרי אורי

 להתמודד החובה עליה מוטלת אולם אדם. על דין לחרוץ
החברה. שלום את המסכנות ציבוריות, תופעות עם

 איר• בארץ ומתחזק שקיים ידוע שנים מזה
 פשע של - אירגונים של שילוב או - גון

חשו פינה על אור מושלך פעם מדי מאורגן.
התחתון. העולם של אחרת או זו פה

 שתוך בכך, היא כיסלו רן העיתונאי של המיוחדת זכותו
 ותיאר זה, חומר ואירגן ריכז וגופני אזרחי אומץ־לב גילוי

כולה. השיטה את מקיף באופן לראשונה

מוכחות עובדות 13
המצומ לחוג הידוע ומחוך בהארץ, מאמריו סידרת מתוך

הבאות: העובדות בבירור עולות יודעי־דבר, של צם
ה התופעה בארץ ומתפשטת קיימת (א)

 תש־ סחיטת והיא: ,,פרוטקשן", כשם ידועה
 מתן תמורת התחתון העולם על-ידי לומי־קכע

 והגנה עצמו, כפני (הגנה והגנה חסות-בכיכול
ומסעדות. לילה למועדוני המשטרה) כפני
 יבתי־ מועדוני־קלפים של מסועפת מערכת קיימת <ב)

 וב־ לחוק בניגוד ברבים, ידועות שכתובותיהם הימורים,
המשטרה. ידיעת
 הנדוליב, בשווקים וטירור סחיטה של אירגון קייב (נ)

בתל־אביב. הכרמל ובשוק הסיטונאי בשוק ובעיקר
 המרוכזת בתי־בושת, של מאורגנת מערכת קיימת (ד)

ברחוב. הזנות על גם בהדרגה המשתלטת אחת, בבעלות
 אחד, בסינדיקט כנראה, מרוכזות, האלה המערכות כל (ר.)
 פועלת מטעמו, או לצידו, כאשר אחד, אדם בראשות ואולי

 ו־ ראשי־מחלקות קבוצות־אגרוף, מנהיגי של קטנה קבוצה
היטב. הידועים אל כל של שמותיהם אנשי־כספים.

 קשרים יש מאורגן פשע של זו למערכת (ו)
ה בצמרת אנשים כמה עם והדדיים הדוקים

וכעיריות. ממשלתיים כמשרדים משטרה,
 לאישיות מיוחד מעמד יש יחסים של זה במירקם (ז)

בירור. טעון המדוייק מעמדה אשר היטב, מוכרת מסויימת,
 שרים עם ביותר הדוקים קשרים יש איש לאותו (ח)

 רבות, טובות להם עשה והוא ישראל, במדינת בכירים
 סימלי, במחיר המוניות משפחתיית מסיבות אירגון כולל

 אישיים שירותים ועשיית סימלי במחיר העברות ביצוע
** לירות.* אלפי בשווי מתןות כמתן שכמוהם במחירים אחרים,
גור עם הדוקים קשרים אישיות לאותה (ט)

 מסויימים, הברי־בנפת בולל פוליטיים, מים
 מנגנון לרשות המאורגן כוחו את העמיד והוא

 כורל משכר, וכשעות בחירות כעיתות מפלגתי
התקווה. בשכונת הפנתרים הפגנת פיזור

ה עם פעולה שיתוף מתוך פועלת אישיות אותה (י)
 תיקים, סגירת עבריינים. בשיחרור מתבטא וזה משטרה,

למשטרה. עבריינים הסגרת וגם התפשרויות
 הענקת נרחבים במימדים מסדרת אישיות אותה (יא)

וכו׳. בלתי־חוקיים, מבתי־עסק עין והעלמת רשיונות
 הפעלת על הנשענת בולה, המערכה (יב)

 כלתי■ קשרים קיום באלימות, איום אלימות,
וה המדינה גדולי עם ידידויות ניצול חוקיים,
מאורגן. פשע של למיכנה מצטרפת עיריות,

 אהד, מיקרה־רצח לפחות אירע זו מערכת בתוך (יג)
פנימיים. חשבונות עריכת של אופייני רקע על ,*•שנה לפני

ועדת-חקירה דרושה
 חלק עם ברבים, פורסמו אלה האשמות ראש, היושב כבוד

מבחי הן בפירסומיו, מוגבל עיתון כל אולם העובדות. מן
 הן מעמיקה, חקירה לביצוע לרשותי העומדים האמצעים נת

הרע. לשון איסור חזק מבחינת
 קרהון של העליון החלק רק נתגלה ממילא

סמוי. עדיין ועיקרו המאורגן, הפשע
ל הענייי את ״מסרתי ולומר: שר־המשפטים לבוא יכול
המסקנות.״ את יסיק הוא המשפטי. היועץ בדיקת
ה אין ליועץ, וגם לשר גם הכבוד בל עם

בכך. להסתפק ורשאית יבולה כנסת
שהיו מהפירסומים עולות אם לבדוק חייב המשפטי היועץ

דיין. משפחת לחגיגות השאר, בין הכוונה, *
וביום. תל־אביב במרכז מזרחי, שם־טוב לרצח הכוונה **

תפ זהו כתב־־אישום. הגשת המאפשרות האשמות־לכאורה,
 מה לבדוק יכול היועץ אין ביותר. מוגבל הוא אולם קידי׳
ל אפילו או לחקירה, הוזמן לא היום ועד פורסם, שלא

כיסלו. רן מר הסידרה, בעל שיחה,
 בדיקת — רחב יותר הרבה תפקיד מוסל הכנסת על אולם
הסטנדר קביעת בכללותו, מאורגן פשע קיום של התופעה

ההשל ופקידיו, מימשל ראשי התנהגות הנורמטיביים, טים
מפ וגופים מאורגן פשע בין הקשר של הפוליסות כות

הלאה. וכן תת־מפלגתיים, או לגתיים
 אחר במישור בחקירה, צורך יש האלה, הבחינות מכל
המשפטי. היועץ בדיקת על נוסף אחר, ומסוג
תמ ענייני, דיון אחרי שהכנסת, מציע אני

 ועדות־ חוק לפי ועדת-חקירה מינוי על ליץ
פרלמנ חקירה ועדת תקים לפחות או חקירה,
 הסנאט של החקירה לוועדות בדומה טרית,

הפשע. סינדיקאט את שחקרו האמריקאי,
? העולמי הפשע מרכז

לחלק ישר אעבור ראש, היושב כבוד מבאן,

 סינדיקאט ראשי של הנסיון :הנושא של השני
 ומרכז■ כסיס מיקלט, למצוא האמריקאי הפשע
ישראל. במדינת פעולה

והן: עובדות כמה ידועות כאן גם
ל הודיע הבינלאומי, המשטרה אירגון האינטרפול, (א)

 האמריקאי הפשע סינדיקאט מראשי כמה כי ישראל ממשלת
 ועידת־פיסגה כאן לערוך כדל כנראה לישראל, לבוא עומדים

האמריקאי. התחתון העולם שלוחות של
 סמאשר, ״דוק״ יוסף הפשע, סינדיקאט מראשי אחד (ב)
 מס־הכנסה בעבירת שהורשע אחרי שנים, מזה בארץ נמצא
מפו בתנאי — על־תנאי ושוחרר שנים חמש למאסר ונדון

כאן. ויישאר לישראל שיהגר רש
 מסו־ חבר-כנסת של שותפו הוא סטאשר מר

מלונ בעסקי מאגו״י) פרוש מנחם (ח״ב יים

ברכים. הודה הכר־כנסת שאותו כפי אות,
 תובע על־ידי שהוגדר אדם בארץ שוהה שנה מזה (ג)

 של הפירמידה כ״ראש משפטי בהליך בארצות־הברית כללי
 מר לנסקי. מאיר מר — בארצות־הברית״ המאורגן הפשע
 רגע בכל שעומדים לו שהתברר אחרי ארצה הגיע לנסקי
כתב־אישום. נגדו להגיש
 מעמדו לגבי ויכוח קיים המדינה שבצמרת סוד זה אין

והמשפ הציבורית השאלה ונשאלה בישראל, לנסקי מר של
חוק־השבות. מכוח ישראלית אזרחות לו להעניק אם טית

 בפי בי, ייאמר המשפטים שר של לזכותו
אז מחסה למתן בתוקף התנגד הוא לי, שנודע

 ל־ ישראל את להפוך עלול שהיה זה, רחי
 המאורגן הפשע של העליונה המיפקדה מייטכן

 מרכז - בולו המערבי וכעולם בארצות־הברית
אלי סחיטה, רצה, של אדירה אימפריה •טל

ועוד. זנות סמים, הכרחת הימורים, מות,
 מהש־ הנובעות הסכנות על דעתה את לתת חייבת הכנסת

 ואולי בישראל, האמריקאי הפשע סינדיקאט ראשי תקעות
 הורשעו שלא אנשים לגבי בחוק־השבות, תיקון הדבר מחייב

פשע. של אימפריות מנהלים שהם ספק אין כי אף בפשעים,
סכנות. כמה בחובו טומן המצב
 לבשה שכבר האפשרית, ההתקשרות מן נובעת אחת סכנה

 חלוצי לבין■ בישראל המאורגן הפשע בין גישושים, של צורה
בארץ. האמריקאי הסינדיקאט

 של מצב היווצרות של האפשרית מן נובעת אחרת סכנה
הפשע. סינדיקאט של בהישקעות המדינה של כלכלית תלות

 גילו עורכו, יטאני והעיתון ככנסת, סיעתנו
 ב־ בעולס הידוע האיש, בי שנתיים לפני ככד

 להשקעותיו וכאחראי הפשע, סינדיקאט גיזבר
ה כמשק בספים השקיע כשווייץ, העצומות
פוליטיים. קשרים באן קשר ואף ישראלי,
ותדמיתה מעמדה עצם לגבי היא העיקרית הסכנה אולם

בפרק ביטוי לידי באה זו סכנה בעולם. ישראל מדינת של

 ספר — לנסקי מאיר על מסיק הנק של הכפר של הסיום
 מואשם בו חסר־תקדים, גם לי, נדמה שהוא, רב־תפוצה

פר פרטי בצירוף ופשע, רצח מעשי במאות עצמו לנסקי
דיבה. הוצאת על תביעה המחבר נגד שהוגשה מבלי טים׳

 שנבין כדי הזה, מהספר משפטים כמה להביא לי יורשה
המדינה: לתדמית הצפוייה הסכנה גודל את

בישר נמצא לנסקי מאיר בי בעולם נודע 1970 ״בננבמבר
.אל .  לתבוע לנסקי יכול יהודי שבתור קבעו עיתונאים .

זזוק־השבות. על־פי מיידית אזרחות
תקדימים. יש ״לבך
 סטאשר, ,דוק׳ יוסף לנסקי, של שותפו נידון 1964 ״בשנת

 בישראל, ויישאר לישראל שיעלה בתנאי ושוחרר, למאסר
כך. עשה והוא

 של משותפיו ואחד מפורסם איל־הימוריס מונס, ״אל
הוא .1970ב־ במיאמי שהואשם אחרי לישראל ברח לנסקי,

רשמי. באופן נמלט עבריין
 של מסגניו שניים מיסתורי באופן נעלמו 1967 ״בשנת

 כתב־ ועומך תלוי היה שניהם נגד בישראל. והופיעו לנסקי
מ כבלתי־רצוייס רשמית הוכרזו ושניהם בניו־יורק, אישום

באהאמה. איי ממשלת טעם
 עס בקשר נגדו, כתב־אישום שהגשת ידע עצמו ״לנסקי

 עניין רק היא בלאס־וגאס, הימורים מקרנות אחוזים גביית
ושותפיו. לנסקי את מקר פדרלי חבר־מושבעים זמן. של

 של אחר שותף כדין הורשע 1970 ״באוקטובר
 הטלת את בדרשו אלו. וינסנט לנסקי, מאיר

נפ גארי המשפטי היועץ טען המירבי, העונש
 החשוכות הדמויות אהת הוא שהנאשם תלי

 והוא כארצות־הברית, המאורגן כפשע כיותר
 שהוא ממיאמי, לנסקי מר של הקרוב שותפו

בארה״ב." המאורגן הפשע של הפירמידה ראש

לפושעים? - יהודית מדינה
מ ביותר המשמעותי במשפט ראש, היושב אדוני אסיים,

ספר: אותו
 נרם־ ה,קחה של הקשרים השוואת מתוך הסבורים, ״יש
 לקנות מנסים וחבריו שלסנקי סיציליה, עם (ה,מאפיה׳) טרה׳

 זוכים הם שם מקום — בישראל סופי מקום־מיפלט לעצמם
ב תמכו מסויימים יהודים גנגסטרים ולחופש־פעולה. לכבוד

.״ ישראל ובמדינת יהודיים בעניינים גלוי . .
 כך — ויגיע מתפרסם כזה ספר כאשר ראש, היושב כבוד

 ספר כאשר בארצות־הברית; עותקים למיליוני — מניח אני
 סכנה יש הרי בעולם, בני־אדט מיליוני על־ידי נקרא כזה

 פושעים של כמרכז בעולם תצטייר שמדינת־ישראל מוחשית
הבינלאומי. הפשע עולם על המנצחים יהודים
 על שהעליתי בנושא לדון לכנסת מציע אני

ונסיו־ כישראל, המאורגן הפשע - צדדיו שני
כ מיקלט למצוא העולמי המאורגן הפשע נות

ישראל.

הפיואמידה: ,ואש

הפשע שנ




