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ן עולם תו ח ת  הסמים סקציית ובעיקר ישראל, של ה
 שניתן ראיון היה הגורם מלא. בפה צחקו שלו, 1 (

 הרף ללא עוקבת המישטרה כי נאמר. ובו מעריב, לעיתון
 כל ויודעת בישראל, סמים בסחר שעוסק מי כל אחר
זה. בעסק שמתרחש מה

 של כוח־האדם נתוני את במיקצת, ולו שמכיר, מי אך
מוג היו לוי של דבריו כי מייד הבין מישטרת־ישראל,

 שניים־שלושה ועוד הסמים, מיפלג אנשי 12 מאוד. זמים
 לבצע בקושי רק מסוגלים הסמוי, העיקוב מדור אנשי
בודד. אדם אחרי אפילו סמוי מעקב

יודעים, בישראל הפשע בעולם הסמים ענף אנשי
 למשל, לכרם־התימנים, להיכנס מעזה אינה המישטרה כי

בישראל. בסמים המיסחר של מעוזו נמצא ששם
 במיקרה כמו סוחר־סמים, המישטרה לוכדת כאשר

 שמחירם סמים עם יהודה, ובנו שושנה סמי של לכידתם
 רק זה הרי — לירות מיליון 18מ־ למעלה הוא לצרכן
התחתון). העולם של בעגה הלשנה — ל,פוקס׳(פוקס תודות
שתפסו כפי ב,פוקס,׳ הפעם נתפס שושנה סמי גם

שלי בגלל עצמאי. באופן סמים להעביר המנסה מתחרה
לאי ערב מארצות הנתיבים על הרשת אנשי של טתם

הס ללא לענף להיכנס שמבקש מי כל הרי רופה,
כבסיס־מעבר. בישראל להשתמש חייב כמתם,

 לסמים, נתיב־מעבר השנים, כל משד מהווה, ישראל
 לצריכה מצריים, אל ותורכיה מלבנון חשיש, בעיקר
. שם. פנימית

 מלבנון בשיירות־גמלים, השנים כל מגיעים היו הסמים
 — ומשם הערבה, באיזור ישראל חציית תוך ירדן, דרך

 מצד הפרעה ללא המיסחר התנהל רבות שנים למצריים.
 נוקמים המבריחים היו כזו הפרעה כל על שכן ישראל,

, ונוטרים.
 מעלרדהעק־ טבח אירע הגירסות, אחת לפי למשל, כך,
 אחד והיה פדאיון בידי נעשה כי טענה שישראל רבים,

 על־ידי נעשה זה טבח סיני. למיבצע שהובילו הגורמים
 את הפר צה״ל של שמארב על בתגובה הסמים, מבריחי
 מב־ שיירת ולכד אי־התערבות, של הבלתי־כתוב ההסכם

מיטענה. על ריחי־סמים

החדש תיב1ח
מוס שהיו סם, קילו 22 ,פוקס׳ באמצעות שנה לפני
 הגדולה כמותם בשל אולם׳ שלו. מיגרש־המכוניות ליד תרים

 מיגרש־המכוניות של הגדר ליד בבור, הסמים הפעם נמצאו
 כבר ולהשתחרר להינצל הצליח הוא וכך שושנה, סמי של

שלו. אינם שהסמים טען כי מעצר, ימי 30 כעבור
 הקשי
הקורסיקאי

 ה- הסמים וכמות סמי, של הנוכחית הלכידה ם ץ
נתאפ — אופיום קילו 22 — בידו שנמצאה אדירה ^

 מתוך באו למישטרה והמודיעים ל,פוקס,׳ תודות רק שרה
 הרשת — הפשע עולם של לא־פחות, רציני אחר, סקטור

 מביירות הבדחות־הסמים על השלטת הקורסיקאית,
האופ זיקוק של בשלבי־ביניים לארצות־הברית, שבלבנון

בצרפת. המצויות במעבדות להרואין יום
המיז* מן הסמים במיסחר שולטת הקורסיקאית הרשת

כל לחסל כדי הכל ועושה לארצות־הברית, התיכון רח

 כסידרו, להתנהל בסמים המיסחר ממשיך היום עד
 חצי־האי כיבוש בגלל אולם ישראל, שילטונות בידיעת

 :נוסף נתיב למצריים המבריחים מצאו ישראל, בידי סיני
 ברדאוויל, מפר מול אל בסירות הסמים את מביאים הם

המע מקומיים, לבדווים המיטען את מוסרים הם ושם
לתל־אביב. חלקו ואת למצריים עיקרו את כירים

הוב לשם מאל־עריש, הסמים הועברו מקביל בנתיב
 ירדן, — כביש־הערבה מאיזור או הברדאוויל מן או
 ומשם, שארם־אל־שייך, — במיפרץ־אילת החוף רצועת אל

 איזור אל מדהב יוצאת היתה בדרך־כלל למצריים. בסירות,
מוברחים. וחומרים סמים עם לשבוע, אחת סירה מצריים

מילחמת-חורמה
בעצמאיס

 להיכנס מנסים חדשים גורמים החלו כאשד ולס ^
ושלוחו הקורסיקאית הרשת אישור בלי לעסקים,

 שכן משתפי־פעולה, בישראל למצוא עליה היה תיה,
 לישראל הסמים את מביאים הם אף היו הללו -העצמאיים

 כאן לדהב. בסירות ומשם וסעודיה, ירדן דרך מלבנון
 אותם ומוסרים המקומיים, הבדווים הסמים את מקבלים היו

 ומשם תל־אביב לאיזור אותם מעבירים שהיו לישראלים
לחו״ל.
 הסמים של העיקרי העצמאי המעביר היה שושנה סמי
 ואנשיהם שהקורסיקאים, עד לתל־אביב, דהב מאיזור

טב בני־ברית יש לקורסיקאים הדבר. את גילו בישראל.
 כל לחסל המעוניינים כרם־התימנים אנשי כאן: עיים

עוב מעיסקי־הפשע, כבר שפרשו הוותיקים וכן מתחרה,
 חקירות כל למנוע ומבקשים כשרים בעסקים עתה דים

במצבם. ושינויים מישטרתיות
 של בישראל לביקורו משמעות המייחסים גם יש
הסיציליאנית- הקבוצה מראשי לשעבר אבוטבול, מורים

ברדוויל מיפוץ הישן: הנתיב
 עיריית מול מיגרש־רכב בעל היה שנים לפני ברכב.

אפשטיין־זזמכונית). (כיום סולגל בשם תל־אביב,
התמחות
במעשי־מירמה

 ולפני חסרי־כיסוי. צ׳קים בהוצאת במיוחד הצטיין וא ך=*
 מיגרש -תמורה ללא ממנה והוציא ישישה הונה שנתיים 1 1

 ישלם כי לה הבטיח סמי לירות. אלף 300 כיום ששוויו
 מייד אולם בטאבו, ההעברה עם במזומן התמורה את

 שילם כבר כי טען בטאבו, ההעברה על שחתמה לאחר
ההיפר. את להוכיח עוד יכלה לא והיא לה,

 בית־המעצר ליד הוא כיום, שלו, מיגרש־המכוניות
 קומות שתי בת בווילה מתגורר עצמו הוא באבו־כביר.

הת־ שנחשף הסמים מיטען בחולון. 16 הצנחנים ברחוב

ם (111 חי חס
ה כנופיית עם במילחמת־דמים שרויה שהיתר. צרפתית,

הדדיות. רציחות של בשורה שהסתיימה מילחמה כרם,
היש הגורמים נתגייסו אבוטבול, של בואו בעיקבות

היש במתחרים למילחמה המאורגן הפשע של ראליים
 להגיע היה אמור שנה חצי לפני הקורסיקאים. של ראליים

 שושנה היה צריך ושם דהב, לחוף גדול מישלוח־סמים
 הסירה בהגיע ישראלי. בכסף תמורתו ולשלם לקבלו
 בחוף הושאר המיטען עזה, אש עליה נפתחה לחוף

הכסף. בלי נמלטו והמבריחים
 מיטען כי סבורים, הפשע בעולם מהימנים מקוריות

השכו במכונית הובא סמי אצל הפעם שנתפס הסמים
 הסחורה את קיבל שם לכביש־הערבה, נסע שבה שלו רה
מירדן. שבאו המבריחים מן

 נודע וכאשר העצמאית, הרשת של החדש הנתיב זהו
 לדווח מיהרו הם בישראל, ולאנשיהם לקורסיקאים הדבר

 אצל המישלוח את לתפוס מצידה שהזדרזה למישטרה,
לאירופה. להישלח שיספיק קודם עוד סמי,

 המישטרה של הכוונת על נמצא עצמו שושנה סמי
 ,60ה־ בן סמי תוצאות. ללא עד־עתה אך שנה, 20 כבר

בסחר כיום עוסק אבו־סמי, בכינוי הבדווים בין הידוע

 ביתו, ליד בחניון שניצבה טרנזיט פורד במכונית גלה
 חדשות מיזוודות 15יב־ נמצאו הסמים ידו. על ־ונשכרה

 ק״ג 345 היו ובתוכן קודם־לכן, יום קנה יהודה שבנו
סוליות. בצורת חשיש,

 צבי עורך־הדין את לקח מייד דג־רקק. אינו סמי
 נתן עורך־הדין את לקח בנו ואילו כסניגור, לידסקי

 עולם שליטי כי מרמזת כבר עצמה זו עובדה אגב, קנת•
 עורך־הדין ידוע בדרך־כלל לצידו: אינם בארץ הפשע
ומקורביהם. הכרם אנשי שליטי של כיועצם קידר אליהו
 מיפ- אנשי אין המרשימה, תפיסת־הסמים למרות אך

 נתאפשרה זו תפיסה כי יודעים הם מאושרים. לג־הסמים
 העולם של הכבד הסקטור על־ידי שנמסר למידע תודות

יוד הם רציני. מתחרה לחסל זו בדרך שביקש התחתון,
 באמת מה לדעת אפשרות כל להם אין כי היטב עים

 שלהם הציוד כי בישראל, הכבד הסמים בעולם מתרחש
 הקצבות ולא אנשים להם אין כי ובלתי־אמין, מיושן

מעולה. ציוד לקניית
 קציני- אין ובכוח-אדם, בציוד כזה כרוני מחסור עם

 ולח־ מרגיעות, הצהרות להצהיר אלא יכולים המישטרה
להם. אין הישגים שיניים. רוק
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