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 בואנוס־איי־ של בנמל־׳התעופה מטוס

 להעביר כדי ספר, לו לקנות והחליט רס,
 לאירופה. הארוכה הטיסה את בנעימים

 ספר תשומת־ליבו את משך בדוכן־הספרים
 הארוחה אחרי עניין. הבטיחה שכריכתו

 הספר, בו. קורא החל הספר, את הוציא
 הציבור אוייבי של הפרטיים חייהם ששמו

הא עולם־הפשע ראשי של בחייהם עסק
מריקאי.

 מרוב צעק השני, לסרק צ׳אנג כשהגיע
 .שמו :הבא במשפט נפתח הפרק הפתעה.

 מתל־אביב. עיתונאי והוא לביב, יגאל הוא
אנ כמה של לישראל בואם בגלל מודאג

 אמריקאיים, כגאנגסטרים הידועים שים,
לח לארצות־הברית, עיתונו אותו שלח
 במקורות־מידע נועץ הוא עברם. את קור

 שטם לפני וושינגטון, בניו־יורק רישמיים
 כך, על לחשוב בלי ושם, למיאמי דחפה

פונטינבדו.״ במלון ללון נכנס
 תיאר ,50 ועד 35 מעמוד כולו, הפרק

 על במיאמי, לביב שערך החקירה את
 עמר 287 בן הספר, לנסקי. מאיר של עברו
ראשי ורעיו, בלנסקי בעיקר עוסק דים׳

 במקום, האפ־בי־איי אנשי אל יחד ניגשו
וסיפ תיקיהם, את לביב לפני פתחו אשר

 סיפרו הם התעודות. מן העתקים לו קו
 בארצם הפשע־המאורגן ראשי קנו כיצד

 המקומית, והתביעה המישטרה ראשי את
 לחשוף למנסים ומתנכלת עליהם המחפה

מעלליהם. את
 לכל בספר מתוארים והחקירה הסיור
 סיאמי בעיתון הביקור כולל פרטיהם,
 שבו בארצות־הברית, הגדולים מן הראלד,

ש עד קודם־לכן, שנים כמה מסיק עבד
 עם שהסתכסך אחרי שם עבודתו הופסקה

 קנויה היא כי האשמותיו בגלל המישטרה,
הפשע־המאורגן. על־ידי

 לקפה מיהר לישראל, צ׳אנג חזר כאשר
 עם מדי־פעם להיפגש נהג בו אכסודוס,

 אגב, עצמו, הספר הספר. על לו סיפר לביב,
 יכול וכך לישראל, בדרך לצ׳אנג אבד
 הוא כי המופתע ללביב לבשר רק היה
 זכר לא אף צ׳אנג הספר. מגיבורי אחד
 בגמל־ כי זכר רק הוא ההוצאה. שם את

 שני עוד ראה בואנונדאיירס של התעופה
ספר. אותו של עותקים
שבו שישה לפני לביב יגאל יצא כאשר

 אפריקה, ביבשת חקירתית בשליחות עות,
 בואנונד של נמל־התעופה את לכלול דאג

 לחנות־ אץ שלו, הטיסה במסלול איירס
 בודד עותק עוד שם מצא ואכן הספרים,

 עותקים חיפש למיאמי, כשהגיע הספר. של
השוק. מן אזל הספר כי גילה אך נוספים,
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לביב על הפרק התחלת
במיאמי ביקור

 בפה־ הוצא הוא האמריקאי. עולם־הפשע
 דד, הידועה ההוצאה על־ידי דורת־כים
 קצר זמן אזלה שלו הראשונה והמהדורה

 והחוקר הסופר הוא מחברו הופעתה. לאחר
 מסיק, האנק האפריקאי, עולם־הפשע של

 יצא לנסקי מאיר של חייו על שסיפרו
שוקן. בהוצאת בעברית
 שעליו ללביב הסביר כיצד מספר, מסיק

הת שבו פתטינבלו, ממלת מייד לצאת
 במלון, לסיור לקחו הוא במיאמי. גורר

 לנסקי מאיר של נציגיו כיצד לו הראה
 שיחקו מחדרי־המלון באחד אותו. מנהלים

הלו השמות מן כמה קלפים שעה אותה
 כיצד לו הראה ומסיק בפלורידה, הטים

והמ ההימורים עיסקי את מכאן מנהלים
במקום. הפשע־הפאורגן של לונות

 בפלורידה, ימים כמה סיירו אחר-כך
 מגוריהם מקומות את ללביב הראה ומסיק

הם הסשע־המאורגן. ראשי של ועיסקיהם

 הסופר מידי עותקים שני עוד קיבל לבסוף
 על הספר קריאת מסיק. האנק עצמו,
ב העוסק הפרק ובעיקר ואנשיו, לנסקי

 שיאפשרו הוכחות למציאת שניהל, חקירות
שו את  הזכירו מישראל, לנסקי של גירו

ב המסעירות הפרשיות אחת את ללביב
בחייו. יותר
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לנס־ מאיר לישראל הגיעו כאשר

 השילטונות מחקירות בברחם ואנשיו, קי
 אחת בארץ החלה ,1971 בשנת בארה״ב,
הנו סביב הגדולות הציבוריות המערכות

 מיקלט לשמש ישראל צריכה האם שא:
 לנסקי לפני שנים כמה 1 יהודיים לפושעים

 ג׳ו אחר, ידוע אמריקאי פושע ארצה הגיע
 קליוולנד כנופיית מראשי שהיה סטאשר,

הימו בעיסקי לגסקי של שותפו ואחר־כך
ב ארצה אז בא סטאשר והברחות. רים

 לראשי גדולות תרומות ובעזרת חשאי,
 במישרד־ השולטות הדתיות, המיפלגות

 ישראלית אזרחות לקבל הצליח הפנים,
באירופה). דרך־קבע גר הוא (עכשיו

 בוערת הקרקע כשהחלה ,1971 בשנת
 ממלכת־ בראש שעמד לנסקי, רגלי תחת

 מקומו את שירש לאחר האמריקאית הפשע
 בישראל, סטאשר, הכין לוצ׳יאנו, לאקי של
 ואנשיו. לנסקי של לבואם הקרקע, את

 רוברט של הכוונת על היה לנסקי אולם
 רוברם, קנדי. ג׳ון הנשיא של אחיו קנדי,
 פתח אמריקה, של שר־המישפטים אז שהיה

המאורגן. הפשע נגד במילחמת־חורמה
 המייוחד הכוח ולאנשי לו, נודע כאשר
 עבר לנסקי כי בפשע, למילחמה שהקים

לעי הידיעה את להדליף דאג לישראל,
 תגרשו כי ישראל על בלחצים פתח תונות,

מתחומה.
 הוא היטב. בארץ הסתדר עצמו לנסקי

 הצמרת בבתי מהודרת דירה לעצמו לקח
 יקבל כי והסדיר בתל־אביב, בארי ברחוב

 בנק באמצעות שמנה המחאה מדי־שבוע
 מרעיו ארצה מגיעים החלו אחריו שווייצי.

מת החלו בישראל, וסביבו, הפשע לעולם
ה מעולס־הפשע בולטים טיפוסים קבצים

ההימורים. בעיסקי בעיקר ישראלי,
 לחצים מפעילה אמריקה החלה כאשר
 שר־ על הלחץ התמקד לנסקי, של לגירושו

הסמ היתה בידו בורג. יוסף דאז, הפנים
 מכות ארצה לעלות ללנסקי לאפשר לא כות

 של מסועפת קשרים מערכת חוק־השבות.
 לו איפשרה ובמישטרה, בעיתונות לנסקי

 נגדו הפרסומים כל כי לטעון, ולדובריו
 ישר איש הוא וכי שקר, הם באמריקה

 פשע לבין בינו קשר כל ואין ותמים
כלשהו.

 קציני- לצטט גם ידעה דאז העיתונות
 אין ללנסקי כי שטענו גבוהים, מישטרה

מישרד־ ראשי להם ועזרו פלילי, עבר כל
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מסיק של סיפרו שער
מישראל גירוש

 תרומות שקיבלו המפד״ל, של הפנים
 במיקרזז, לגמרי מלנסקי־סטאשר. נדיבה ביד

 ב״ גם טיפל אשר סטאשר של עורך־הדין
 המפד״ל מראשי בסוק, חיים היה לנסקי

תל־אביב. עיריית ראש וסגן בתל־אביב
 אורי בכנסת התייצב שר־הפנים כנגד
 סדר- על לנסקי פרשת את שהעלה אבגרי,

 על הסתמכות תוך גירושו, את ותבע היום
העל בית־המישפט של עקרוניים פסקי־דין

 חוק- כי קבעו אלה ישראל. של יון
 העלולים פושעים, על חל אינו השבות

שלום־הציבור. את לסכן
 להרחיק שרצה היחידי הממשלתי הגוף

 את יהפוך פן מחשש מישראל, לנסקי את
 מישרד־המישפ־ היה לממלכת־פשע, ישראל

 יעקוב־שמשון דאז, שר־המישפטים׳ טים.
 גבריאל המדינה פרקליט ובעיקר שפירא,

 להם יימסרו אם כי בגילוי־לב אמרו בך,
 לנסקי של הפלילי עברם על הוכחות
כא הוכחות אולם לגירושם, ידאגו ואנשיו,

 המישטרה מן לקבל וצריכים יכולים הם לו
החומר. את סיפקה לא וזו —
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 היה שבו המועד לפני חודשיים

 אזרחותו בעניין להחליט שר-הפנים על
 כי ידיעה בעיתונות פורסמה לנסקי, של

 שאין כיוון ללנסקי, להיעתר עתיד הוא
 החליט שעה אותה נגדו. פלילי חומר כל

לפעולה. להיחלץ לביב
חוקר כלכלי עיתונאי אז היה לביב יגאל

 ארד שורה נרשמה ובעברו הארץ, ביומון
 מפיצוץ החל שחיתויות. חשיפת של כה

 ההשקעות חברת חברת־אשדוד, שערוריית
 שחיתויות צה״ל, קציני שהקימו (נוש״ק)

 מנכ׳׳ל של הפרדסים עיסקת הבשר, בענף
 (חקירה ים־שחור מנחם דאז בנק־הפועלים

 הזה), העולם עם בד־בבד אז שנוהלה
 פרשיות ועוד היהלומים בענף הרמאות

 ועדות- הממשלה מינתה פעמים כמה לרוב.
 היה ולפירסומיו גילוייו, לחקירת חקירה
 הארץ, עורך את שיכנע הוא רב. מישקל
 מתן עם להשלים אין כי שוקן, גרשום

 על חומר לאסוף יצא ללנסקי, האזרחות
לנסקי. של עברו

 מירבי סיוע קיבל ובוושינגטון בניו־יורק
 קנדי, רוברט שמינה המיוחד הכוח מראשי

מסיק. בהאנק רבות נעזר ובמיאמי
 להיות לביב שאסף החומר החל כאשר

 לחדרו לפרוץ ניסיון נעשה בעל־מישקל,
 מיהר לביב החומר. את ולהשמיד במלון

 את צילם הקרובה, הישראלית לקונסוליה
 העתקים דיפלומאטי בדואר שלח החומר,

 להבטיח על־מנת שפירא, לשר־המישפטים
 יגיע החומר — שיקרה מה לו יקרה כי

לישראל.
 בסידרוד דיחומר פורסם ארצה שובו עם

 לנסקי רצו הסידרה פירסום תוך מאמרים.
ש המסמכים מישקל מהו לברר ואנשיו

רו־ את אליו שלחו לביב, עימו הביא  עו
 המיס־ את לקנות בניסיון בסוק, חיים הדין
 מיהר לביב נכבד. תשלום תמורת מכים
הת שאחרי הארץ, לעורך זאת לדווח

 היומון, של הטישפטי היועץ עם ייעצות
 מייד כך על לדווח החליטו ליבליך, שלמה

 המיש־ צמרת עם המגעים תוך למישטרה.
 כנענה פנים יעמיד לביב כי הוחלט, טרה

 ללכוד תוכל שהמישטרה על־מנת להצעה,
השיחוד. בניסיון לנסקי אנשי את

כש אולם מתאימה, מלכודת הוצבה
שה לביב הגיע  לנסקי, נציגי עם לטי

 ה־ המארב על יודעים הם כי לו התברר
 יל־יז־י הוזהר בסוק עורך־הדין מישטרתי•

יש מישטרת של במטה־הארצי בכיר קצץ
לו. שמניחים המארב מפני ראל,

 והכי המארב פרשת את פירסם הארץ
 מאמר כתב ושוקן ראשית, בכותרת שלתו
שתב ועדת־חקירה מינוי תבע שבו ראשי

 המישטרה נגד ההאשמות העניין. את דוק
 להתגונן, במישטרה לנסקי ידידי את אילצו
ההת כידוע. היא. ביותר הטובה והדרך

 חומר מחיר בכל מחפשים החלו הם קפה.
 במישרדי אוייביו כל את גייסו לביב, נגד

העיתו באגודת משוחדיהם ואת הממשלה
נגדו. לפעול נאים,
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 המישטרה ניהלה שנתיים משף

 בעזרת לביב את לחסל בניסיון מאבק,
 נוכחה כאשר פושע־פסיכופט. של עדות

 שניהלה במישפט תזכה לא כי המישטרה
 לחסלו, האמצעים כל את ניסתה לביב, נגד
 תיקי של ארוכה שורה לפתוח היססה לא

 שמודיעיו להוכיח לנסות כדי מס־הכנסה
 שסיפקו ובמם־ההכנסה, באוצר לביב של
תמו שכר ממנו קיבלו לפירסום, חומר לו

מידע. רת
 בבית־המישפט גם זכאי לביב יצא כאשר

 מן ביקש כי היתה אגב, (האשמה, העליון
 מיסמכים ולהשיג למישרד לפרוץ הפושע

 אויי־ החליטו ידועה), ציבורית חברה נגד
 אגודת־ שלהם. הרזרבות את לגייס ביו

מ לביב את להוציא החליטה העיתונאים
 שהניח המארב הסיבה: באגודה. חברות
 היה המישטרה בעזרת לנסקי לאנשי לביב

העיתונאית. לאתיקה בניגוד
 ל־ העביר רץ, משה האגודה, מזכיר

לביב. נגד ההחלטה את למענם
 דברים עיתונאים כמה־וכמה עשו מאז
 (ועדת־ התערבה. שהאגודה מבלי דומים,

 הארץ האשמות לבדיקת שמונתה החקירה
 ב־ הוזהר בסוק כי קבעה, המישטרה נגד

 מן סילוקם את מנע שלא מה — תום־לב
די כל של לאחר־מכן המישטרה  לנסקי ידי

 עסוק שהיה עצמו, לביב בשקט.) אבל —
 לחופשה יצא להצלתו במאבק שנתיים משך

 לעבוד לעבור אחר-כך החליט מעיתונו,
 קוראים אתם הזה. בהעולס תחומים באותם

 חתום שהוא בכתבות בץ מדי־שבוע, אותו
בץ עליהן ב או לא־חתומות, בכתבות ו
 לדעת הנחשב, והדירה אתה הכלכלי מדורי
בארץ. הטוב הכלכלי כמדור רבים,
 להילחם מלהטו הפחית לא לו שקרה מה

 יודעים האמריקאים כי והעובדה בשחיתות,
 את שוב מאמתת רק שעשה, מה להעריך
אץ :הפיתגם בעירו״. נביא .
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