
 של ברד
 מתך כדורים

עליהם

החשוד״״״״ זשותו
 שמעון קליפצקי. עודד נרצח בו בחדר חח

החוק עם פעולה לשתף שסרב אחרי עצר
הרצח. נסיבות על לו הידוע את לספר יים,

העליזה ■אלמנה
גו־ הססיס סוחר של אלמנתו תנעמי, והרה

 שחיה בעת כשנה לפני שנרצח תנעמי, !ל
 לבית שהובאה זוהרה, ססיס. לעיסקת :דרכו

עטיה. בחברת בעלה ממות נמצאת ־משפט,

ס & ו ו ו ; ג ו ו  כנופיות מלחמת על הראשונה בפעם אור שופר ה
 של בשורה נפתחה אשר — הישראלי התחתוו בעולם הסמים
הדדי לטבח להתפתח העלולים - רצח ומעשי אלימות פעולות

מ נלקחה כאילו נראתה ךיהלווייה
 שנות של הגאנגסטרים מסרטי אחד תוך | ן

 הענקיים הפרחים זרי רק בה חסרו .30ה־
 המשפחה בני מלבד הרוצחים. בידי שנשלחו
 המל־ שאר היו מבכי, והרוטטים הקודרים

 אנשי היו חלקם מחנות: לשני שייכים וים
 בלשים היו יתרם הישראלי. העולם־התחתון

משטרת־ישראל. של
ל־ הראשית הכניסה אחרי מטרים מספר

הסופי. לא אבל — האחרון הקורבן

ה ז ג ו ח ז ג ר י ז' שבגח־י ע ג י י חי ז נ

שלי־ ביום נורה )32( קליפצקי ודד
 לערך, בבוקר 4.30 בשעה ביוני, 28 שי, 2

איי- המפקח שאפילו מיסתוריות בנסיבות

 שמעו דים ועסיה, זוהרה של סיפורם לפי
 ש־ לפני מתקרבת, מכונית של קולה את

 החלון לתריסי מבעד חדר כדורים של מטח
 בעודד, פגעו כדורים מספר החדר. תוך אל

בדמו. מתבוסס שנפל
 עודד את להוביל מיהרו ושמעון זוהרה

ה מאמצי איכילוב. לבית־החולים הפצוע
 לא הכרתו בתוהו. עלו להצילו רופאים

מפצעיו. מת הוא למחרת אליו. שבה

1ה 1\ מימין, (הבלונדי קליפצקי עודד |1ך1ך1| ז1י
1111 ^[11 1 1 1 ב בילוי בעת עצומות), בעיניים 1

הקולנוע שחקן נראים: לשמאל מימין מידידיו. כסה בחברת דיסקוטק

 מאנדיס, דיסקוטק בעל שאולי, רפי של אחיו שאולי, תדי דור, סבי
 נחשד הוא העבריינים. בחוגי ידועה דמות היה עודד סחה. ובוסי

מאנדים. מועדון־הלילה של בהצתתו- יד לו שהיתה כמי בשעתו

 קבוצה ניצבה בחולון, העירוני בית־ההלוויות
בעי שעקבו אלימים, גברים כשלושים של

 לפתח. שנכנס מי כל אחרי מאיימות ניים
 הקיפו הזה, העולס צלם את זיהו כאשר
מיד. אותו

 סינן כסוף, שיער בעל גבה־קומה, גבר
 אנחנו פה! תצלמו לא ״אתם שיניו: מבין

 אחר מישהו בעיתון.״ להופיע מעוניינים לא
מה אחד לנתצה. עמד הצלם, במצלמת אחז

 את שליווה הכתב, מכך. אותו עצר חבורה
 הוקף. הוא גם לעזרתו. לחוש ניסה הצלם,

 מכאן,״ להסתלק כדי שניות 30 לכם ״יש
 ״הבור החבורה. ראש בפסקנות להם הבהיר

אחר. להם רמז פתוח...■״ עוד
ה בסביבה. היה לא במדים שוטר אף

זעקותי מלהתערב. נמנעו הסמויים בלשים
ב התערבבו אחרת בהלווייה נשים של הן

 ניחת אגרוף המלווים. של התפילה קולות
תס יאללה, ״יאללה, הכתב: של חזהו על

איתכם!״ נגמור אנחנו תלקו!
 הורשו והצלם הכתב נפתח. הגברים מעגל
שו צעדה אחר-כך מבית־הקברות. להסתלק

 בעקבות מבטים זעופי גברים של ארוכה רה
 האחרון הקורבן קליפצקי, עודד של ארונו

ה התחתון העולם של הרציחות במלחמת
ישראלי.

ה המחלקה אנשי או מהטלוויזיה, רונסייד
לפע מתקשים היו האינטרפול, של סודית

נחן.
ב החדר בדירת עודד ישב שנורה לפני

 בתל־ 31 אלרואי ברחוב וישן עלוב בית
 קולנוע לבין שליום מגדל בין הנמצא אביב,

עי שכתבי כפי התימנים בכרם (ולא עדן
שבוע). מזה לטעון מתעקשים הערב תוני

 בחדר עימו יחד לבדו. שם היה לא הוא
צעי )23( תנעמי זוהרה מחבריו: שניים היו
ה סוחר של אלמנתו מארוקאי, ממוצא רה

 הכדורים נקובת שגופתו תנעמי, גואל סמים
לירוש הדרך בשולי 1970 באוגוסט נמצאה

 שותפו שהיד, מי ),28( עטיה ושמעון לים;
 ירש מותו ושמאז הסמים, בסחר גואל של
אלמנתו. במיטת וגם בעסקיו גם מקומו את

 שמתחת המיטה גבי על שכבה זוהרה
 צר רחוב אלרואי, רחוב אל הפונה לחלון
שב שכונת של בית־המרחץ נמצא בו מאוד

 בפינת שולחן ליד ישבו הגברים שני זי.
 אחרי למקום הגיעו השלושה הקטן. החדר
 חזרו בערב בצוותא. בילו לילה אותו שכל

 פגשו הם באילת. מביקור ושמעון זוהרה
 היוונית במסעדה יחד עמו בילו עודד, את

 בצפון בדיסקוטק ואחר־כך שביפו אריאנה
תל־אביב.

בעו רגשות סערת עורר עודד של מותו
ידו היתר. לא כמוה הישראלי, התחתון לם
ה הציבור שכלפי בעוד רב. זמן מזה עה

 פסק־דין ״עוד של בצורה הרצח הוצג רחב
חשבו ״חיסול אוי התחתון״ בעולם מוות
 צורה באיזו קשור שהיה מי לכל הרי נות,״
ש ברור, דייה העולם־התחתון לחוגי שהיא

 של תחילתה את מבשר קליפצקי עודד רצח
העלי שיקאגו ימי בנוסח כנופיות מלחמת

 כבוד של עניינים על לא מלחמה זוהי זים.
 של מחייה שטחי על אלא עלבונות, או אישי

 בסחר עמדות ותפיסת השונות הכנופיות
המסוכנים. הסמים

ה הסמים סחר הפך האחרונות בשנים
ה הפשיעה מענפי לאחד בישראל מסוכנים

 התפרצויות, משוד, יותר ביותר, משתלמים
 והולך הגדל הביקוש מזל. משחקי או זנות

תח ישראל של היותה המינים, מכל לסמים
 גדול בקנה־מידה סמים להברחת מעבר נת

יו דחפו אלה כל וארצות־הברית, לאירופה
 שעסקו התחתון, העולם מאנשי ויותר תר

זה. משתלם בענף לעסוק אחרים, בתחומים
 סוחרי בין הדמים מלחמת של תחילתה

 של הירצחו עם כשנה, לפני החלה הסמים
 קטן פורץ בעבר שהיה מי תנעמי, גואל

לאחד קצר זמן תוך שהפך נשק וסוחר


