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לק איימו שמתנקשים אדם מסרב מדוע

 כדי המשטרה עם פעולה לשתף אותו, טול
אוייייו? את לתפוס
לז רק רצוי כך. על תשובה עדיין אין

טו אקחד בכדורי נרצח תנעמי שגואל כור
עט שמעון ירה בו האקדח יימצא אם טו.
 זה אקדח מתוך אם לבדוק יהיה ניתן יה,

תנעמי. את שחיסלו היריות נורו

ב״אריאנה״ 1\ז\זנגשגו

חל- על המופרכת השמועה מו ך*
 עודד ברצח וזוהרה שמעון של קם

אח שמועות תריסר חצי גם בך קליפצקי,
 הסבר לתת ושנועדו השבוע שנפוצו רות

 יש כזאת שמועה כל יסוד. להן אין לרצח,
 מפריחים העולם־התחתון בחוגי מטרה. לה

 את ולפצל המשטרה את לבלבל כדי אותן
 מצד התעלומה. בפיענוח החוקרים מאמצי

 גירסות בהפצת המשטרה גם מעוניינת שני
חקירתה. כיווני את להסוות כדי כוזבות
 למעצרו מייד הביאה הגירסות אחת אולם

דרו הבדוקאי״ זה היה החשודים• אחד של
ב ברגלו דרורי נורה מכבר לא יהודאי. רי
ה בתל־אביב. קלפים במועדון ששהה עת

 הסכים התורכי, אברהם בכינוי הידוע יורה,
 ל״י אלף 20 לדרורי לשלם מתווכים בלחץ

 המתווכים אחד היה קליפצקי עודד פיצויים.
ה הועברו ובאמצעותו שהושגה בפרשה

 שפשטו הגירסות אחת ליהודאי. תשלומים
 שאברהם היתה, עודד של הירצחו בעקבות
 שערב עודד, בתשלומיו. עמד לא התורכי

סי בעקבות החשבון. את לשלם נתבע לו,
ב לא שאיש, אלא יהודאי. נעצר זי• פור

 גיר־ קיבל לא התחתון, בעולם ולא משטרה
 היה שליהודאי עוד מה ברצינות, זו סר,

הרצח. בוצע בהן השעות לגבי אליבי
 להביא כדי מישקל בעל מניע היה דרוש
 לתקוף מועדים,■ פושעים הם אפילו אנשים,

 בצרורות העיר, בלב כמעט השוכנת דירה
נפ שלוש לחסל נפיץ תוך תת-מקלע, של

שות.
 ארבעה שאירע במה נמצא זה ומניע ייתכן

ביפו. אריאנח בקפה ההתנקשות לפני ימים
 לצלילי המבלים בין שבת. בליל זה היד,

 כנופיות. שתי חברי היו באריאנה הבוזוקי
בחברת במקום ששהה קליפצקי עודד מול

 היתת בה בתקופה תנעמי,
11111 | שית .תנעמי, לגואל נשואה |

 יש שלו. הסמיס בעסקי פעולה עימו פה
ל כוונו בעודד שפגעו היריות כי הטוענים

 כל את תגלה שלא כדי זוהרה, את חסל
הסמים. רשת עם כעלה קשרי על לה הידוע

אנ ניצבו ידידים, מספר ועוד עטיה שמעון
 בין בת־ים. חבורת כאנשי הידועים שים

 מרצד המתחרות הכנופיות מאנשי שניים
 יצא קצר זמן כעבור אגרופים. תיגרת
 לעברו. אחד כל מהמקום הכנופיות אנשי
 היה שמתחולל במה מהצד שהתבוננו לאלה

 ה־ .הכלים.״ את להביא יצא צד כל ברור:
ל מהלומות מחילופי להפוך עמדה תיגרר,

חם. נשק של קרב

! ״>׳״ ״׳ הקבו־, חברי את מחפשים חם, ״
 יעצו הרוחות את להרגיע כדי השנייה. צי■

מהשטח. להסתלק ולשמעון לעודד מתווכים

 שפירושו, משטרתי מונח — בדוקאי *
או לבדוק ושיש מעקב תחת הנמצא עבריין

פשיעה. של סקרה בכל תו

בטעות!״ נוווים אנל .הוא
ה׳ בעולם כנופיות מלחמת בעקבות השבוע שנהרג קליפצקי, עודד

מש כשהוא אלקה, בתו בחברת נראה הוא מימין הישראלי. תחתון

 נשואיו בטכס נראה הוא משמאל בתל־אביב. בגן־החיות עימה תעשע
 היה עודד דנון. למשפחת בת סורי, אשתו עם שנים, ארבע לפני

 לבעל בעיניהם נחשב העבריינים, בחוגי ופופולארית מקובלת דמות
לעצמו. שהקים כלשהם שונאים על ידוע ולא — מיקצועי יושר

 חזר לאילת, זוהרה עם ירד שמעון ואומנם,
נר הרוחות כי שסבר נראה שני. ביום רק

 כי והסתבר שעות הרבה חלפו לא געו.
טעה.

ש היריות היו דבר יודעי שטוענים כפי
וזוה שמעון לעבר מיועדות בעודד, פגעו
 כיוון בטעות,״ הכדורים את ״אכל עודד רה.

 ידוע היה למתנקשים כי אם במקום, שנכח
זוהרה. של בחדרה הימצאו דבר

 ני- של למעצרם שהביא הוא זה סיפור
אבו-זמיל. וחביב לביא סים

רציבור גזגגגכן פושע

 כאחד למשטרה ידוע לביא ייםים ף
העוסקת אלימה כנופיה של מראשיה ^

תנעמי גואל
 לירושלים. הדרך בשולי 1970 באוגוסט צאת

ב בסמים סחר התימנים, כרם תושב גואל,
 אילי על־ידי שמומן אחרי גדולים, סכומים

הישראלי. הפשע עולם בראש העומדים ההון

 כ־ הידועה זו, בכנופיה חמורים. בפשעים
 פושעים בעיקר חברים בת־ים,״ .כנופיית
 רק בבת־ים. ולא התקווה בשכונת שמוצאם

 את לאחרונה העתיק לביא שניסים מפני
 קיבלה לבת־ים, התקווה משכונת מגוריו

הזה• התואר את כנופייתו
 לביא ניסים מוכר התחתון העולם בחוגי

 פושעים שגם החשובים המנהיגים כאחד
 שהוא ידוע עמו. להתנגש חוששים אלימים

 גנוב, רכוש בקוני או בשותפיו לנקום נוהג
הלש ידי על בו שבגדו חושש הוא כאשר

 שהעבירה בהוראות אחרת. בצורה או נה
 נאמר ניסים, אודות לאנשיה ישראל משטרת

 מצטיידים ושותפיו לביא ״ניסים בפירוש:
 למנוע כדי או מטרתם את להשיג כדי בנשק.

 על באש לפתוח עלולים הם תפיסתם את
 אזרחים.״ או משטרה אנשי

חוש שהמשטרה לביא ניטים אותו מיהו

בהתנק חלק יש לכנופייתו, או לו, כי דת
אלרואי? ברחוב שות

 גבה־קומה, .24 בן הכל בסך הוא ניסים
 פרוש־ נשר בצורת קעקע שכתובת וחסון,

ב ואילו הימנית זרועו על חרוטה כנפיים
כדור. של מיריה צלקת יש הימנית ברכו

שנ בגיל לארץ עלה לוב, יליד ניסים,
 שיש ילדים מעשרה השני הבן הוא תיים.

 ב־ ביפו. המשפחה ישבה תחילה לאביו•
 עברה הכפר, אל מהעיר המיבצע מיסגרת

חז שנה כעבור אך טרומן, בכפר להתיישב
 לביא ניטים החל כבר 14 בגיל לבת-ים. רה
ב נתפס הוא שלו. הפשיעה קאריירת את

ל נידון משאית, מתוך גזוז בקבוקי גניבת
צעירים. לעבריינים במוסד שנתיים

 נשלח במוסד, הרעה התנהגותו בעקבות
 למוסד. הוחזר כך אחר בתל־מונד. למאסר

ברחו לשוטט ניסים חזר המוסד, כשנסגר
 קבעה ו שנערכה פסיכולוגית בדיקה בות.
 פסיכית־דרש- גישה היא לחיים ״גישתו כי:
 סיפוק דחיית לסבול _-,םוגל אינו הוא נית.

ל לסמכות, התנגדות מגלה הוא ואכזבה.
 רמתו אף על ולחוק. לסדר החברה, דרישות
עצ לביקורת מסוגל אינו הטובה, השכלית

דעת.״ שיקול מתיר מית
צב בעבודת למוטב לחזור שניסה למרות

 בעשר הפשע. לעולם חזרה ניסים נגרר עות׳
 בדין, פעם 16 הורשע הוא האחרונות השנים

מתבי זכאי לצאת הצליח פעמים 23 אולם
 בהן ההאשמות נגדו. שהוגשו פליליות עות

 בריחה פריצה, גניבה, מגוונות: היו הואשם
מע סמים, החזקת מכוניות, גניבת ממאסר,

מצה״ל. והשתמטות מגונה, שה
כש ללכדו המשטרה הצליחה 1967ב־ רק
 וגנב בדים לחנות אתרים, עם יחד פרץ׳
מע על ל״י. אלפי של בשווי סחורה משם

 לפני מאסר. וחצי לשנתיים נידון הוא זה שה
 להתחתן שעמד נערה עם התיידד מעצרו
 ביניהם הקשרים להידוק גרם המאסר עמה.

 נישאה עברו, על שידעה למרות והבחורה,
 למוטב. לחזור עליו להשפיע תקרה מתוך לו

עוס לאחרונה בן• להם נולד אלה מנישואים
 בשני בעיקר לביא ניסים של כנופייתו קת

 עצמו ניסים בסמים. ומסחר זנות שטחים:
 תל־אביבי בדיסקוטק כשותף להיכנס הצליח
 כ״סושע במשטרה מוגדר עצמו הוא ידוע.

ביותר.״ רצינית במידה לציבור מסוכן
 נמצאים ניסים של כנופייתו חברי בין

 קמחי ניסים אבו־זמיל, חביב כמו דמויות
אצ יחזקאל יעיש, ראובן ״השקט,״ המכונה

 בשנות צעירים הם כולם דוידי. ובן־חור לן
 מתוכננים פשעיהם לחייהם. המוקדמות 20ה־

 מידע, לאסוף נוהגים הם מראש. היטב תמיד
 אליבי להכין ובריחה, גישה דרכי לבדוק
גנו רכב וכלי נשק בכלי ולהשתמש מתאים

בים.

גדגזגייגזג! גברת

ע **  ל־ הצעירים הבת-ימים החלו 13 רג
 הסמים עיסקות של הקוסם לשוק חדור 1*1

ששל יותר, הוותיקים בסוחרים התנגשו הם

 לשוק הסמים של האספקה צינורות על טו
הישראלי.

ו תיגרות לידי הגיעו אלה התנגשויות
מכו שתי נעצרו מכבר לא הדדיים. איומים

עט שמעו יצא מהן מאחת יפו. בדרך ניות
 לדברי ״השקט.״ ניטים ישב בשניה ואילו יה

להס עלולה זו התנגשות היתד׳ ראייה עדי
 לוליא מתת-מקלעים יריות בחילופי תיים

המכו באחת מסויימת גברת של נוכחותה
ניות.

 ה־ גם התפתחה תקרית מאותה כתוצאה
 למותו שגרמה התנקשות באריאנה. תיגרר.

ל ישיר המשך היתד, קליפצקי עודד של
 לעניינים שקרוב מי לכל מלחמה. אותה
 אלא הסוף אינו עודד של שמותו ברור,

הת1' העלולה רציחות למלחמת התחלה רק
 ימי בנוסח כנופיות, בין הדדי לטבח פתח

שיקאגו.
התפת למנוע כדי המשטרה עושה מה
זו, מעין חות

המאמ אנשים יש משטרת־ישראל בצמרת
ב גם המקובלת הדיעה, את לעצמם צים

 להניח יש לפיה אחרות, מדינות משמרות
 החשבונות את לחסל ד׳עולם־התחתון לאנשי

 אולם להתערב. מבלי עצמם, לבין בינם
 ה־ בבעייה, ישירות המטפלים הדרגים בקרב
 לדיעה להסכים יכול ״אינני אחרת. דיעה

 ומי ימות מי יקבעו העולם־התחתון שאנשי
 צעיר. משטרה קצין אמר בחיים,״ ישאר
 ולחברי לי אין אצלנו, כזה מצב יווצר ״אם
במשטרה.״ לעשות מה

הרנזיגן.' נזרןןץ .אג! לנוצור י

ן ך■ רי י ק  חוק־ כיום נמצאים המשטרה חו
 בעבודתם הרואים ומסורים, צעירים רים ^1

ה את לחסל ליבם בכל והשואפים ייעוד
ב עובדים שהם אלא ומקורותיה, פשיעה
 והולכים שמתגברים ככל נוראים. תנאים

 הישראלי, העולם־התחתון של פעילויותיו
 לטפל המשטרה של אמצעיה יורדים כך

בהם.
 של בראשותו תל־אביב, משטרת חוקרי

 רצח בחקירת המטפלים לביא, אליהו פקד
 כדי נלאים בלתי מאמצים עושים קליפצקי,

הנאש את ולהביא הרצח חידת את לפתור
 הדמים מרחץ את לעצור מנת על לדין, מים

 את להם יש אם ספק אבל באיבו. בעודו
לכך. הדרושים האמצעים כל

הסי ״זאת המשטרה: מבלשי אחד אמר
 את לצלם הניחו לא הכנופיות שאנשי בה

 שהחברה זמנים היו קליפצקי. של הלווייתו
 יעיתון עליהם שיכתבו מבסוטים היו האלה

 הם היום רומנטי. היה זה אותם. ויצלמו
 יכנס פשע, על מדי יותר יכתבו שאם יודעים

 במתרחש, תדון הכנסת לפאניקה, הציבור
 להגביר עצום בלחץ תעמוד המשטרה ואז
רו הם זה את בעולם־התחתון. מאבקה את
למנוע.״ צים

קורב מספר עוד ליפול צריכים האומנם
 והמשטרה תזדעזע הקהל שדעת כדי נות,

בעולם־ במלחמה משאביה כל את תפעיל
התחתון?


