
?5 לחטיפה עמד המו
 הסחטג אין כי שידע למרות ל״י. מיליון של כופר

 שליווו שומר לו הציב בנו, לגורל מזרחי בצלאל
כי היום טד ידוע לא עצמו לילד לבדו.

 עקבו שעבר, בשבוע החמישי ירם ף*
 אחרי ישראל מתושבי מחצית כי&עט ■4

 ממישטרת קוז׳אק המפקח של עלילותיו
 טירוריס- כנופיית ללמד שניסה ניו־יורק,

 בדיוק, שעה באותה פורטודיקאנים. טים
הת בטלוויזיה, זה סרט־מתח הוקרן בה

 לא מרתק מירדף תל־אביב ברחובות חולל
לוי. ארמונד סגן־ניצב עמד בראשו פחות,
שוט מאות חלק נטלו בו מצוד זה היה

 מישטר־ נלי־רנב עשרות חמושים, רים
מתוחכ האזנה מכשירי הופעלו ובו תיים
ב זאת כל מיוחדות. עיקוב וחוליות מים

מקומית. סחטנים כנופיית ללכוד מטרה
 קצר זמן בלילה, וחצי אחת־עשרה בשעה

 את ללכוד הצליח קוז׳אק שהמפקח לפני
 לכד כבר שלו, הפורטוריקאנים כנופיית

ה אבל שלו. הכנופייה את לוי גן-ניצב0
 לא במציאות, שהתחוללה החיה, עלילה
ה מסד אל להגיע לעולם זוכה היתד.

 על כפארודיה יותר נראתה היא טלוויזיה.
פוש שני גיבוריה, הבלשים. סרטי סידרות

 מה מכל ההיפך בדיוק פעלו מועדים, עים
בטלווי המוקרנים הפשע סרטי שמלמדים

זיה.

זיו ז*ו זיר
 הרביעי ביום שעת־ערג, זו יתח

הטל צילצל כאשר שבועיים, לפני ) ן
 בצפון מזרחי בצלאל של בדירתו פון

 קול דיבר הקו של השני מעברו תל־אביב.
גברי.

עכ איתך לשוחח אפשר האם ״בצלאל,
האיש. שאל שעה?״ חצי שיו

 השיב מעניין,״ יהיה זה אם תלוי, ״זה
בצלאל. לו

מ ממישטרת־ישראל, פקד כאן ״מדבר
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בו. אישית כהתנכלות ניראה ובן־חטותו לידידו להתנכל והניסיון

אלוף בטרור, למילחמה ראש־הממשלה של יועצו י \
 בצלאל של אשתו ליד זאבי, (״גאנדי״) רחבעם י 41* מ

הצבאי. בשירות נרקמה השניים בין הידידות במסיבת־חתונח.

 שלך. בעבודות־הבנייה שביצעת עבירות על רה
חו לנו יש מאוד. מעניינים למימצאים הגענו

 אותן להעמיד כבר אפשר נגדך. מרשיע מר
 ׳בבית- טובות שנים כמה תשב ואתה לדין

הסוהר...״
 בשיחת חבל להיות צריו זה ״למה

מזרחי. תטה

 בצלאל של שבבעלותו גני־שולמית מלונות שלושת הם אלההעסקים
 שבאמצעותם ובעין־בוקק, באילת באשקלון, הנמצאים מזרחי,

עבודות־בנייה. המבצע קבלן להיותו נוסף במדינה, הגדולים המלונאים אחד מזרחי הפך

 הציג המטזדהארצי,״ של מדור-החקירות
 מידע בידינו ״יש עצמו, את בילפון הקול

ל הזוממים העולם־התחתון אנשי שני על
 חיים...״ בנך, את חטוף

 להמשיך מוכן מזרחי בצלאל היה עכשיו
מחצי יותר אפילו הטלפונית השיחה את

 אתה מי יודעים אנחנו אותך. גם מכירים
 את מכיר שאתה יודעים אנחנו בדיוק.

ו שלך חברים וכולם התחתון העולם כל
 את המדינה. בצמרת קשרים גם לך שיש

 יעזור לא זה הפעם אבל מכיר• לא אתה מי
חקי־ נגדך מנהלים אנחנו חודש 15 זה לד.
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בבית־המישפט החשוד
 שנתפס האיש הוא המטפס״, ״החתול בתואר
 בהציגו מזרחי, בצלאל מהקבלן ל״י מיליון
בבית־המישפט, הנאשמים ספסל על נראה

בטלוויזיה הסתכל לא המלווות בעל

ן עס הסחטן
 איש רוקנשטיין, (״פפה״) מרדכי

 שנודע פורץ בודים״, ״כנופיית
 לסחוט שניסה כמי המישטרתי במצוד

 הוא כאן כקצין־מישטרה. עצמו את
פקודת־מעצר. להוצאת שהובא בעת

ה בן חיים לבנו דאגה מתוך סתם שעה.
 המישט־ בוחרת מדוע אומנם תמה הוא סו•
ב דווקא חיוני כד. מידע לו למסור רה

 שהוא מרתק כד. היד. המידע אבל טלפון,
שיחה•מה להינתק היה יכול לא

ב ממך וידרשו את*הילד לד יחטפו ״הם
 קצין- המשיך לירות,״ ׳מיליון תמורתו

 לך אין ״אבל בטלפון. לו לספר המישטרה
 ״אנחנו מזרחי, את הרביע לדאוג,״ מד.

 כדי נגדם הומר לנו ויש חם מי יודעים
החטיפה״.״ ביצוע לפני אותם לעצור

 לרווחה לנשום עמד כבר מזרחי בצלאל
 מישטרת־ישראל של יעילותה על ולברך
 לו והציע בטלפון האיש המשיך כאשר
אנחנו ״אבל : לה לסרב אפשר -שאי הצעה


