
 מזרחי, לו השיב מה?!״ יודע ״אתה
 הוכחה שהיא איזה לך שיש לי תוכיח ״אם

ממיליון!״ יותר תקבל נגדי מרשיעה

 השבוע שהגג מזרחי, בצלאל יפר ך*
 הבנתי ״חיכף :40ה־ יום־הולדתו את ^

 ידעתי לא אבל עלי. לעבוד מנסה שמישהו
 קצין־ איזה באמת זה אולי חשבתי מי.

 אולי או אותי, למתוח שמנסה מישטרה
 אם לבדוק החלשתי ממני. לסחוט אפילו
קצידמישטרה.״ הוא באמת

 קצין- באמת שאתה יודע אני ״איד
 אלי ״בוא בטלפון, מזרחי שאל מישטרה?״

 ה־ את ונעשה עצמך את תזהה הביתה,
עיסקה.״

 ״אתה הקול, אמר חכם,״ תהיה ״אל
״בפח אותי להפיל רוצה !

שמב אדם בפח להפיל יכול אני ״,איך
 הילד את לחטוף רוצה מי לי לגלות טיח

מזרחי. שאל ־שלי...״
 התעניין בביתו״ לירות מיליון לד ״יש
הקצין.

 אני לירות אלף 50 אבל לי. אין ״מיליון
 כמיפרעה דקות... חמש תוך לגייס אוכל

 אותו למשוך מזרחי ניסה חשבון.״״ על
לביתו.
הקול. אמר גרעינים...״ ״זה

 עובד הזה שהבן־זונה הבנתי זה ״ברגע
 ״קצין־מישט־ אחר־כד• מזרחי סיפר עלי,״

 זה את לוודא החלטתי ככה. מדבר לא רה
סופית.״
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שולמית. גני :האשה שם על נקרא המלונות, כשאר הוא שגס באילת, שלהם בית־המלון

ב מזרחי שאל ?״ עליך הממונה זה ״מי
טלפון.

ה אמר הארצי,״ מהמטה זיגל ״הקצין
קצין.

 אתה קצין־מישטרה, באמת אתה ״,אם
 בן לי תגיד אז עלי. עובדות בוודאי יודע
 שנה ובאיזו אני מוצא מאיזה אני, כמה
מזרחי. ביקש לארץ...״ הורי עלו

 רק לי ,״תן הקול, אמר בעיות,״ ״אין
בתיק.״ רגעים שני להסתכל

לאפרכ האיש חזר קלה הפסקה כעבור
 עלה ״ואביך אמר, יוון,״ יליד ״אתה סת:

.״1929 בשנת לארץ
 ,״עכשיו מזרחי, לו השיב בול,״ ״קלעת

ו איש־מישטרה באמת שאתה יודע אני
הכל.״ עלי יודע

 בשכונת בתל-אביב, נולד מזרחי בצלאל
 סבתו .בארץ. שישי דור הוא פלורנטין.

 סבו יאבל,'.?צד לוני, ממוצא אומנם היא
טהור^ס״ט• ספרדי■ ממוצא הוא

 מבקש מזרחי כאשר הסתיימה השילזה
 ל- הכופר דמי את לגייס שהות לו לתת

 הבטיח בטלפון האיש קציני־המישטרה.
יומיים. כעבור להתקשר

 נראה לא הטלפונית השיחה מחרת
 הוא כך. כל מוטרד מזרחי בצלאל /

 יעקובל׳ה שערך החתונה במסיבת הופיע
 תל- של הסיטונאי השוק מלך ידידו, כחן

 כמוה אמיתית, חגיגה זו היתד. לבתו. אביב,
 מרדכי של בניצוחו בסרטים. רק רואים

 הית- האישית, ובהשגחתו צרפתי (,״מנטש״)
ל לשעבר פלורנטין שכונת בני כל קבצו

ושמפ ויסקי חברם. של בשמחתו השתתף
ב לירות ואלפי ■מים, כמו שם נשפכו ניה

 אל הודבקו ודולרים הרצלים של שטרות
 עד בהתלהבות שחוללו הרקדנים מצחי

הלילה. של הקטנות השעות
 הקטנה תל-אביב של העוני שכונת ילדי

 הגדול חלקם בעמיהם. לבעלים עתה הפכו
 של עסקים המגלגלים עסקים, לאנשי הפכו

ו מוסד לכל גישה להם שיש מיליונים,
במדינה. אישיות

ב אותם שיתף לא מזרחי אבל"בצלאל
 שעבר המישטרתי הסחיטה ניסיון תווית
כאילו איתם שמח הוא לכן. קודם לילה

)25 בעמוד (המשך

 העממי בית־הספר של ד׳ כיתה תלמיד ,10ה־ בן חי
 תשלום תמורת למנוע הסחטנים עמדו ״חטיפתו״ *ז
 חשש עצמם, את שהציגו כפי קציני־מישטרה, ס

 הבית את לצאת לו הניח ולא צעדיו, כל את
מיסתורית. פרשת־פשע של במרכזה עמד

 עיס־ איתו נעשה בוא לירות. מיליון של סחיטה
 הבן את לחטוף שרוצים אלה את נעצור קד,.
ש המרשיע ההוכחות חומר את ונעלים שלו

 דד את אנחנו נקבל זה תמורת נגדו. הצטבר
 להציע רוצה ואני הסכים שלי המפקד .גיליון

עיסקה...״ לד
 בצלאל נדהם מדבר?״ אתה מה יודע ״אתה

בטלפון. מזרחי
 לא ״קציני-מישטרה מקול, אמר יש?״ ״מה
ז״ עסקים עושים

בנו כשלידו חיים, בנו את מחבק מזרחי בצלאל 11•׳ ■ן ך1 ל
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תל־אביב. בצפון מזרחי בצלאל של החדש ביתו רקע על נראים השלושה


