
)25 מעמוד (המשך
 עם ודלק טרה ש מי קצין בגרזן תקף קצב
מישטרה. סמל אחרי שלופה סבין

: 29.12.75 שני, יום
 מוקדמת בוקר בשעת — אביב תל■ •

 מרס. רהיטי של הגדולה החנות הוצתה
 של הקומות בשלושת נשפך דליק חומר

 ההצתה זו היתד. אחר־כך. והוצת החנות
 מרס. רהיטי של האחרונה בשנה השלישית
 במקום היתה לא כי הודיעה המישטרה

 כי הודתה אחר־כך אד מכוונת, הצתה
הראשונה. בהודעתה שגתה
 בית בחצר הוטמן מוקש — מבריח •

 שמואל, קרית בשכונת המרכזית בשדרה
 20 בן צעיר ראה שכן אביב. קולנוע ליד

 המישטרה את והזעיק המוקש את מטמין
אותו. שסירקה

ב חטפו ביריונים שני — חיפה י•
 אותה הכניסו ,24 בת צעירה הרחוב אמצע
ה מישמר של ג׳ים ונסעו. מכונית לתוך
 צעקות את ושמע במכונית שהבחין גבול

אותה. לחלץ והצליח אחריהם דלק הצעירה
 הואשם ברששת גבריאל — נצרת •

אותו לקח אקדח, גנב כי המישטרה ידי על
 הגולן ברמת הגולן. ברמת לטיול _עימו
 שדד באקדח, הנהג על איים טרמפ, עצר
ה על אותו והשאיר המכונית את ממנו

כביש.
 לבית־ פרצו שלושה — ירושלים •

והס השומר את כפתו צדק, שערי חולים
ערך. יקר ציוד שגנבו לאחר מהמקום תלקו
 לזימי ברוך הסטקייה בעל — יפו !•

ב שתקף לאחר בבית־המישפט הורשע
מתחרה. סטקייה בעל חזן, שמעון אח סכין

: 30.12.75 שלישי, יום
 של הגדולה החנות — אביב תל־ :•

 הועלתה מרס, רהיטי שכנת ורד, רהיטי
 אחת לאחר שבוע לכן, קודם שנה באש.

 החנות גם הוצתה מרס, ברהיטי השריפות
 ה־ של הראשונה הטענה ורד. רהיטי של

 שלא היתד. כד, אחר שהוכחשה המישטרה,
מכוונת. הצתה במקום היתה
 על ברחוב התנפל אדם — חיפה #
 זהב שרשרת צווארו מעל תלש אחר, אדם

 כי עליו ואיים לירות 1000 של בערך
 נוספות, לירות 10,000 לו ישלם לא אם

הבית. את לו ישרוף
 גילה שחל משה ח״כ — ירושלים !•
 כנופיית של קיומה על הכנסת במת מעל
ב דתיות חנויות בקרב חסות דמי גובי
 הדתיות והשכונות בירושלים שערים מאה
ברק. בבני

:31.12.75 רביעי, יום
 200 בן פלסטי מיטען — רעננה •
 משה של הירקות חנות ליד התגלה גרם
 ופורק. המושבה במרכז אחוזה ברחוב לוי

 דומה מיטען התגלה לכן קודם שבועיים
חנות. אותה ליד
ףביאליי! קיריית * ס ו י הור דהאן -
 של ראשו לעבר מאקדח יריד. נעות שע

 כי קבע בית-המישפט שניפצע. גבאי משה
 התחתון העולם של לפחד נתון היה היורה

 היתגלה הדין פסק לפי בגבאי. ירה ולכן
 הוציא התחתון העולם של בית־הדין כי

 דהאן היה חייב לפיו משלו, דין פסק
 לאילת טיול עבור לגבאי לירות 15,000

גבאי. עבור שעבדה פרוצה עם דהאן שערך1
 של גילויים פי על — חנה פרדס !•
 לחקור המישטרה החלה גרופר פסח ח״כ
 שעברה בשנה מאי בחודש נרצח אמנם אם

 שהשתלטה כנופייה על-ידי פרידמן יוסף
 ערביים פועלים של ההסעות מונופול על

 הרישמיח הגירסד. היתד. כה עד מהשטחים.
פידאיון. חוליית על-ידי נרצח שפרידמן

 בשוק ירקות דוכן בעל — אשקלון •1
 שאיימו לאחר מהעיר ברח העתיקה בעיר
 חסות. דמי ישלם לא אם ברצח עליו

 וכן לירות 9000 הירקן שילם לבריחתו עד
לי 27,000 של בשווי רכוש ממנו ״נילקח״

 יהושע של בבעלותו גריסים, חברת רות.
אש עיריית עם חוזה ביטלה גרוסברג,

מא השוק, דוכני את חכרה לפיו קלון,
 לתשלום בדרישה לעמוד יכלה שלא חר

חסות. דמי
קיב חנויות ובעלי סוחרים — חולון י•

 לעצמם קראו אשר מצעירים ״הודעות״ לו
 לשלם עליהם יהיה לפיהן שמירה,״ ״חברת

 כן לא שאם בינואר, 1מד.־ החל שמירה דמי
רב. נזק להם ייגרם

 בידיונים ארבעה — השרץ רמת •1
 ללא פרידמן, למיכאל באוטובוס ניטפלו

אותו. ותקפו מצידו, התגרות כל
:1.1.76 חמישי, יום
פרצה דליקת־ענק — אביב תל־ !•

מיקרה: של אטומיה1א

 רק הן הערים בשווקי והתקיפות האלימות החסות, דמי גביית חביריונות,
״פרוטקשן.״ האחרונים בשבועות שמכונה מה של הכללית, התופעה של אחד היבט

 סבוכה מערכת בכך וחשף איטליז, לעבר רימון הוטל בחיפה תלפיות בשוק
 האחים פרשת זה. בשוק דוכנים על חזקה בעלות מישפחות של ואלימות טרור של

 שוק על האמת כל תתגלה כאשר תחוויר, בירושלים מוסררח בשכונת אברג׳יל
המפורסם. יהודה מחנה

 שכונת״התיקווה, ושוק הכרמל שוק בתל־אביב, הגדולים השווקים שני אל
 שהותקפו, בעת שנעזרו המישטרה של המרכזית מהיחידה בלשים של קבוצות הוחדרו
 את רק לגלות יכלו המרכזית היחידה בלשי אולם הגבול. מישמר שוטרי על״ידי

 הכרמל שוק על אותה. לאמת הוכחות להם שתהיינה מבלי כבר, הידועה העובדה
 השתלטו שכונת־התיקווה שוק ועל שלהם, קבלני־המישנה עם נגר האחים השתלטו
דברם. עושי של גדולה קבוצה עם חדד, האחים

 י אלה לבין בשווקים והאלימות דמי״החסות גביית תופעות בין ההבדל
 וכנופיות הערים בלב החנויות ההסעים, על המונופולים הבידור, שבמקומות

 מיליוני של בסכומים הוא המדובר בשווקים :אחד בדבר הוא גובי״תחובות
בחודש. לירות

 דמי״הגנה בעצם שהם דמי״שכירות, הדוכנים בעלי משלמים מוסמך, מחקר לפי
 במקום הכרמל, בשוק דוכן השולטות. למישפחות בסכומי״עתק, דמי־חסות, או

 5000 עולה צדדי ברחוב או גרועה בפינה דוכן בחודש. לירות 8000 עולה טוב,
לחודש. לירות 6000 הוא הממוצע לחודש. לירות

 חשבון דמי״שכירות. המשלמים דוכנים 200כ״ חיום קיימים הכרמל בשוק
 לירות אלף ומאתיים מיליון לכיסם משלשלים דמי״חשכירות גובי כי מוכיח פשוט

בחודשו. חודש מדי לחודש,
)2000 חזה״ (״העולם הפרוטקשן על המישטרה של המפורסם שחדו״ח למרות

 לירות 10 רק שכונת־התיקווה בשוק דוכנים מבעלי גובים חדד האחים כי קובע
 מיש״ אינם משלם, הוא שאותם המחירים, כי זה בשוק דוכן בעל כל יודע ליום,

שוק־הכרמל. של אלה על עולים, אף ולעיתים ומתקרבים, טרתיים,
1 1 בשווקים צומחת הביריונות תופעת החלה איך !כך לכדי המצב הידרדר כיצד

 אולי בו יש שילטון״האגרוף, של אחת בודד מיקרה על — להלן המתואר הסיפור
חמישטרה. של המחקרים כל מאשר והמחדלים, הגורמים השיטות, על יותר ללמד

ב1 מאח ח א פ י

 ו- דפוס מערכת, בבניין הבוקר בשעות
ב במדינה). (ראה הארץ היומון מחסני
ש הדליקה העיר. בדרום המלאכה קריית

הצ עקב נגרמה ימים מיספר השתוללה
 40מ־ בלמעלה מוערך הנזק בזדון. תה

יו אינה עדיין המישטרה לירות. מיליון
סב שתי וקיימות המציתים, הם מי דעת
 כפעולת-עונ־ נגרמה ההצתה האחת: רות.
 שלו מסויימות כתבות ביגלל להארץ, שין
כוו ההצתה השנייה: התחתון. העולם על
 באותו שהיתה גדולה, לחנות־רהיטים נה

 כאלה היו העצורים ארבעת בין מרתף.
 מרס, ברהיטי הדליקה בעיקבות שנעצרו
אחר־כך. ושוחררו

ני משאית־ירקות נהג — עיבלין •
מו של מייוחד שוטר־מסוף לדרום סה

הירקות. עצת
 של גילוייו בעיקבות — ירושלים •
ירו מישטרת עצרה אולמרט אהוד ח״כ

 יעקוב אליעזר■ האחים שלושת את שלים
ה הפנתרים ממנהיגי אברג׳יל, וראובן

 ואת בירושלים, מוסררה בשכונת שחורים
 בן־הרוש. דויד שלהם, ״העבד״ שכונה מי
 איום על עדויות שנתגלו לאחר נעצרו הם

ב סחר טירור, הטלת סחיטה, בנשק,
 כלפי ביצעו שאותן רבות, ותקיפות סמים

 העזו שלא המפוחדים, השכונה תושבי
(בתמו להתלונן. ארוכות שנים במשך

 — מימין : 22—23 העמודים בראש נות
אלי — משמאל בבית־המישפט. בן־הרוש

בלשים.) שני, בין אברג׳יל עזר
 דמי- גובי של כנופייה — אשדוד !•
 אקפולקו מיסעדת שמשות את ניפצה חסות

שלו בעיר. בר־פאב מועדת של אלה ואת
 בעת שוטר, תקפו הכנופייה אנשי שת

בעיר. לתחנת־המישטרה שהובאו
ואש שוטרים שני — גת קריית* •

מכו אחר דלקו אשר מהם, אחד של תו
ש אחרי בתאונה. נפצעו נמלטת, נית

 אקדח אצלו נתגלה הבורח הנהג נעצר
לבריחתו. הסיבה שהיה רשיון, ללא

 המועצה ראש כנגד — שדרות #1
 איומים הושמעו אלקבץ, יעקב המקומית,

 בריונים נגד תלונותיו את שיבטל כדי
סיס ציירו אף המאיימים בעיירה. אלימים

 בשדרות.נגד בנייני-ציבור קירות על מות
ראש־המועצה.

■! ■! ■
: 2.1.76 שישי, יום
 עברה בוקר לפנות — יד־אליהו •

ב השוטר בית ליד לארק מסוג מכונית
 יריות ממנה ונורו התל־אביבית שכונה

נמ המכונית הבניין. לעבר מתת־מיקלע
תיקווה. שכונת־ה לכיוון לטה
 בעל לסר, שמואל — אפים תל־ •

 משאיתו כי במישטרה התלונן משאית,
 דמי- לשלם שהפסיק לאחר באש הועלתה

לי 75—100 ממנו שגבו לבריונים׳ חסות
שמירה. כדמי לשבוע רות
 ברחוב מיספרה בעל — כת־ים •

 באיומים נדרש טננבוים, נתן ,60 בלפור
 המיס־ עבור דמי־שמירה לשלם להתחיל

 חייו על איימו צעירים שני שלו. פרה
בני־מישפחתו. וחיי

: 3.1.76 שבת,
 חצות אחר 2 בשעה — אשקלון !•
 הלילה מועדון תוך אל רימון־יד הוטל

ה באפרידר. הרקפת ברחוב אקסודוס,
ב הוטל הרימון כי לספר ידעו בעלים
לבר דמי־חסות לשלם אי־רצונם עקבות

מקומיים. יונים
■ 1■ 1■

:4.1.76 ראשון, יום
 גולדשטיין מרדכי — ירושלים !•

 חנות- מבעל לסחוט שניסה לאחר נעצר,
 איומים כדי תוך ירושלים, בקטמון מכולת

בחנות. והשתוללות
 ממכונית - שכונת־׳התיקווה •

 נקודת־המיש- תוך אל חזיז הושלך נוסעת
בשכונה. טרה
 ברחוב מרפדיה — תל־אביג •

 סיכון כדי תוך באש, עלתה בנבנישתי
 המרפדיה. שכנה בו הבניין דיירי עשרות
ה הדליקות אתרי ליד פרצה הדליקה
 והארץ. ורז רהיטי מרס, רהיטי קודמות:

 ישנם כי טענו תל-אביב של מכבי-אש
להצתה. ברורים סימנים

מל יעקב - תיקווה ה שכונת־ •
 לתקופות־מאסר נידונו חדד ובנימין כי

 של בליבה שוטר שתקפו על ארוכות,
 השרות אקדח את ושדדו שכונת־התיקווה

שלו.
 מרדר תיאטרון קפה — ירושלים •

 ניזוק, בירושלים היוצר חוצות בבניין
ב וציוד ריהוט השחיתו אלמונים כאשר
 דמי לשלם בעליו סירוב של רקע על קפה,

חסות.

 בעל נחום, חי חתם 15מ2 .סוף ^
 על בתל־אביב, הכרמל בשוק דוכן ■1

נאמר: בו פתק
 עירית הפיקוח, מחלקת לכב׳

תל־אביב.
 כזה מאשר מטה החתום אני

ממ שקיבלתי המקום על שמוותר
ש למקום דרישה שום לי ואין כם

מכם. קיבלתי
ותודה.

חי. נחום
 של מערכת־הפיקוח מנהל נם, בנימין

 נחום. חי את היטב מכיר תל-אביב, עיריית
 כדי שנים במשך נלחם הלה כי יודע הוא

בשוק. מקומו על לשמור
 אינו כי מציין מערכת־הפיקוח מנהל

 הפתק, על לחתום חי את אילץ מי יודע
 לתיקו הפתק את הכנים מי יודע אינו ואף

 פתק,״ בתיק מצאתי ״פעם חי. של האישי
 הי את ״כששאלתי בתמימות. אומר הוא
 אמר אלא לי, לענות רצה לא חתם, למה
 נפחד. נראה הוא לחץ. תחת היה שזה

 לחץ, מי לחץ, פירוש מה אותו שאלתי
ענה.״ לא הוא אך

 ברחוב מצוי נחום חי ויתר עליו המקום
כ ונחשב .הכרמל, סימטת פינת הכרמל

 והטובים המרכזיים ממקומות-המכירה אחד
 אלפי במאות נאמד ערכו בשוק. ביותר
לירות.

ז הוויתור על האיש חתם מדוע כן, אם
 נתון היה שנים שבמשך טוען נחום חי

 מצד גופנית ולאלימות לאיומים לטרור,
 בעל בשוק, מקומי בריון סעדיה, שלמה
 ביניהן פליליות, הרשעות של ארוכה שורה

בסמים. וסחר הבלניות תקיפות
 מקומו על עיניו לטש סעדיה שלמה

 עלה אכן דבר של ובסופו נחום, חי של
מקומו. את לתפוס בידו

 הגנו שלא בלבד זו לא העיריה, פקחי
 כלי-שרת שימשו אף אלא נחום, חי על

 נחום חי את סילקו •סעדיה, שלמה בידי
 לבוא סעדיה לשלמה ואיפשרו ממקומו
במקומו.
מרדכי של כהונתו בתקופת ,1965 בשנת

 חי קיבל תל־אביב, עיריית כראש נמיר
 דוכן להקים מהעירייה כתב־הרשאה נחום
הכרמל. בשוק

 וסימל הכרמל רחוב בפינת נקבע הדוכן
 לא איש שנים שש במשך הכרמל. טת

פרחו. ועסקיו הטרידו,
 סעדיה שלמה התפנית. אירעה 1970ב־
 חי של דוכנו ליד הכביש, על דוכן, הציב
 לסימטת מהכניסה חלק חסם כן נחום.

הכרמל.
ל נדזאש חי של חייו הפכו יום מאותו
יור זמן לאורך שלא הבץ סעדיה גיהינום.

הח־ לכן לסימטה. הכניסה את לחסום שת
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 בחינס לתת אולץ הוא חובלה. מסעדתו
לרצחו. איימו התלונן וכאשר מזון מיצרני
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