
ער מוראה את הטילה מפחידה מילה
 הפכה פרוטקשן שהמילה עובדה ף*

ל ״כל־בו״ למילת האחרונים בימים 1 י
 הצתות בריונות, אלימות, מעשי של שורה

 הציבור עיני את פתחה לרצח, ונסיונות
בארץ. הפשע׳ חיי של הנוראה להידרדרות

 החלו האחרונים בשבועות רק כי נידמה
 מיקרים עשרות השטח לפני מעל לצוף

 חסות, דמי לגביית אלימים נסיונות של
חב דקירות, איומים, חבלה, מטעני הנחת

 הרצח מאז כי היא האמת והעתקות. לות
 רצח בירושלים, ענתבי (״דודו״) דויד של

 התחתון העולם פעילות רקע על שהיה
 הציבור לעיני נחשפה חסות, דמי בגביית

 אולצה והמישטרה זו שבתופעה החומרה
 הופעת כי בגימגום, אמנם ולהודות, לפעול,

 כדי כוחותיה את ולגייס קיימת, הפרוטקשן
אלה. תופעות עם ולהתמודד לנסות
 לעבר הופנו שהזרקורים לאחר עתה, רק
 הוא כמה עד התגלה הפרוטקשן, נושא

או חסרת היא המישטרה כמה ועד נירחב

ש לאחר נעצר צעיר — ברק בני •
לרחוב. חזיזים דירתו מחלון הטיל
 וצעיר צעירות תשע — שבע ר־ בא •

 בבאר־ השיכון מישרד במישרדי השתוללו
העוב את ותקפו לריהוט נזק גרמו שבע,

מהמקום. שנימלטו דים
 הבניה חברת נושי — אביב תל־ •
 העולם לעזרת פנו כי הודו ר.י.ל. צוות

 המגיעים הכספים את לגבות כדי התחתון
 את להצית נסיון נערך היתר בין להם.
 שם ,94 אלנבי ברחוב לאומי בנק סניף

 ונערכה הקבלנית, החברה חשבונות מצויים
אבר השיכון שר של לביתו בכוח פריצה

באפקה. עופר הם
 ברחוב קלפים, במועדון — חיפה •

 התורכים, שוק ליד התחתית בעיר נתנזון
 שלושה ונעצרו אקדח יריות שלוש נורו
 בר־ מרדכי היריות: בקרב מעורבים שהיו
פרץ. ורפאל רואימי אלברט דוגו,
ה־ מעצר בעקבות — אביב תל־ !•

חמורה היא
בתופ לטפל ויכולת כישרון נטולת נים,
אלה. עות

 קטן חלק רק הוא הפרוטקשן אולם
האיו הפחד, האלימות, ממישטר ביותר

הישרא שהחברה והביריונות השוד מים,
 מצליחה אינה ושהמישטרה עמו חייה לית

איתו. להתמודד
ה דמי גביית האלימות, מעשי רשימת

 היא האחרונים הימים של והבריונות חסות
 עברה המדינה כי המעיד חמור אזהרה אות

האזרח: חיי סיכון של האדום הקו את מזמן
■ ■ ! ■ !

:25.12.75 חמישי, יום
 שנעצר מי גבאי, יוסף — חיפה #

ב תלפיות בשוק הרימון הטלת באשמת
 הודה חסות, דמי גביית של רקע על חיפה,

 של באיטליז הרימון הטלת תמורת כי
 סכום לקבל צריך היד. בשוק, דואק מאיר

לירות. 20,000 של

 שטרות דפוס בבית שהזמין גרפיקאי,
 של כולל בסכום דולר 100 של מזוייפים

 כי העצור הגרפיקאי סיפר דולר, מיליון
 כנופי׳ה של הזמנתה על-פי זו עבודה עשה

 כדי בנשק, עליו איימו שאנשיה אלימה
אלה. עבודות שיבצע

■ ■ ■׳1 י
: 26.12.75 שישי, יום
 סג- יהודה פקד רב — ירושלים ;•

 מיוחדים לתפקידים הלישכה מפקד לוביץ,
 מתפקידו הושעה ירושלים, מישטרת של

 קשרים בדבר חשדות נגדו שהועלו לאחר
 הפרוטקשן וכנופיות התחתון העולם עם

בירושלים.
הת בן־חמו קלוד ז׳אן — שדרות ,•
 של רקע ועל שדרות מועצת לישיבת פרץ

 המועצה ראש את תקף חסות דמי גביית
אלקבץ. יעקב
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