
 זה היה כבד. מעונש הרימון, הטלת בפרשת
 בתחנת־ אלים בשוד הואשם תראגן כאשר
 קצין־מיבחן, של אוהד לתזכיר תודות דלק.
בלבד. אחת שנת־מאסר הנאשם קיבל

 המריא רמלה מכלא השיחרור אחרי
 סיינזילבר חברו ואילו לגרמניה, תראגן

 את לאשה חודשים ארבעה כעבור נשא
ידו תל־אביבית דמות של בתו נאווה־עננה,

ב פיינזילבר, המריא אחר״כך מייד עה.
לגרמניה. אשתו׳ לוויית

ס אור  אדו
בכרם

מחלק אנשי תפסו ■החודש תחילת ^
•  במישטרה המרכזית ביחידה הסמים ^

 ההרואין לירות. אלף 900 של בשווי הרואין
 חיים של בדירתו שנעשה בחיפוש נתפס

בכרם־התימ־ 5 עדן קהילת ברחוב חבורה,
בתל־אביב. נים

 152 של נטו במישקל ההרואין, גילוי
בכי קציני־מי־שטרה בתדהמה היכה גרם,

 כמות בישראל נתגלתה לא מעולם ים.נ
 בכינויו הנודע זה, מסוכן סם של גדולה כד,

 והקשה כמסוכן והנחשב הלבן״, ״המוות
הקשים. הסמים כל מבין

הלוח אצל אדום אור הדליק הסם גילוי
 קצין־הסמים ישראל. במישטרת בסמים מים

 ההרואין כמות כי אומר, במישטרה הארצי
 יותר, גדולה מכמות חלק רק היא שנתפסה

למפיצי־מישנה. חולקה שכבר
 לארץ הגיע הסם כי מעריך, קצין־הסמים

ו באירופה הנמצאים ישראלים באמצעות 4
לגרמ מהולנד הרואין בהברחת העוסקים

לפראנקפורט. ובמיוחד ניה,

 ישראלים
בשפע נשפטו

ב־ הישראלי״ ״הקשר אנשי ישפט **
 אדיר עיתונאי בכיסוי זכה פראנקפורט *■)

שכנופיי־ משום בגרמניה, בכלי־התיקשורת
 בקנה־ בהרואין בסחר עסקה עמיאל של תו

גדול. מידה
 אזרחים 40 כי יודעים בארץ רבים לא

 האחרונות בשנים נשפטו נוספים ישראליים
 ארוכות לתקופות־מאסר ונידונו בגרמניה, ;

בהרואין. סחר כולל בסמים, סחר באשמת
בגרמניה נידון האחרונים בחודשים רק

 כל על פשטה שהמישטרה לפני קלה שעה
 לפני לי אמר עמיאל,״ יוסף של אנשיו

 במיש״ התובע היינריך, וולפגאנג שבועיים
בפראגקפורט. הי״שראלי״ ״הקשר אנשי פט

 שנערכו השיחות הקלטות שמיעת ״מתוך
 שהוא לנו במר עמיאל, יוסף לבין בינו
ושי גדול, בקנדרמידה בהרואין סוחר היה
 לי ברור עמיאל. של הספקים כאחד מש

 שבו מקום בכל מסוכן. הוא אדם •שאותו
ב הסחר את בעיקבותיו יביא הוא יימצא,

הרואין.״
 פלילי קומיסאר קירשנר, קצין־המישטרה

 וירצברג, העיר מישטרת של לענייני־סמים
 הממונים מקציני־המישטרה אחד שהיה מי
 הישראלי״, ״הקשר אנשי אחר המעקב על

 את •שסיים לאחר קלה שעה לי, סיפר
 ידוע כי בבית־המישפט, עדותו השמעת

 ששלום ההולנדיים, עמיתיו מדיווחי לו,
 לוודאי קרוב וכי באמסטרדם, ניראה סחה

 הוא אם־כי בסחר־סמים. שם עוסק שהוא
 ארצות באילו ספקים איזה עם יודע אינו

סחה. קשור

 האיש
חי נקכד

 העוסק נרקומן אחר, מסוכן שראלי ל
אלקלעי. צ׳ארלי הוא בסחר־סמים,

 יוסף של בכגופייתו חבר היה צ׳ארלי
 על אחראי היה תפקידו בתוקף עמיאל.
 למפיצי־מישיה מפראנקפורט הרואין הברחת
 שהסתכ־ אחרי ).2004 הזה (העולם בלונדון

 מהכנופייה. סולק עמיאל, הבום עם סך
 והתקשר ובאנשיו, בעמיאל התנקם צ׳ארלי

 מידע סמך על הגרמנית. המישטרה עם
 מ־ הגרמגית המישטרה שקיבלה מדוייק

 סמוי, מעקב הרשת אנשי על הוטל צ׳ארלי,
הוקלטו. הטלפוניות שיחותיהם וכל

ה המישטרה פשטה 1975 במארס 18ב־
 את ועצרה הרשת, חברי דירות על גרמנית

 הודעה קיבל צ׳ארלי הכנופייה. אנשי כל
 יום במארס, 17וב־ מהמישטרה, מוקדמת

מגרמניה. נעלם הפשיטה, לפני
 קבר אחרונות, ידיעות כתב איתן, אדווין

 הוא בחיים. בעודו אלקלעי צ׳ארלי את
 ושם לאנגליה, נימלט צ׳ארלי כי דיווח
 אחרי מקומיים, סוחרי־סמים בידי נרצח

 ספקי־הסם, את הסגיר הוא כי גילו שהללו
הגרמנית. למישטרה ואנשיו, עמיאל

 ניראה בלבד שבועות שלושה לפני ואולם,
ש־ אנשים עם שוחח ואף בישראל, צ׳ארלי

 בצה״ל משירות ששוחרר קטובי, שם־טוב
 שנות לשבע נפשי, ליקוי של סעיף בשל !

קרי־ ישראל ;בהרואין סחר באשמת מאסר
 בשל נידון לשעבר, סדיר בשירות צנחן גל,

מאסר. שנות לשש אשמה אותה
 כלא בבתי עצורים נוספים ישראליים 90

דו באשמה למישפטם וממתינים גרמניים,
מה.

עוס נוספים ישראלים של רבות עשרות
ולונדון. פרים באמסטרדם, בסחר־סמים קים
 סוחרי־ אותם נמנעו האחרונה לתקופה עד

 והנתעבים כמסוכנים הנחשבים הרואין,
 למשלוח העולם־התחתון, אנשי בין ביותר

לישראל. ״סחורתם״ את
 ב־ ההרואץ של הגדולה הכמות תפיסת

 מבין אחדים שלפחות מעידה, כרם־התימנים
המתגור הישראלים, הלבן״ ״המוות סוחרי

 את לספק נרתעים אינם שוב בחו״ל, רים
לארץ. סחורתם

 האיש
בזמן געלס

 בשם שישראלי מצטער מאד ני ^
■ > האוצר נמצא נו חנית התימנים: נום ,5 עדן קהילתמדירתו להיעלם הצליח סחה שלום //

באמס עימו משותפות מפגישות הכירוהו
ובגרמניה. טרדם

 לעסוק חדל כי בתוקף, טוען, צ׳ארלי
 שזה משום לישראל הגיע וכי בסחר־סמים,

עבורו. בעולם ביותר הבטוח המקום
 צ׳ארלי, של זו לגירסה להאמין קשה
 כסף לסכומי הזקוק נרקומן עצמו שהוא

 צרכיו את לספק כדי חודש מדי גדולים
ב בסחר אחדות שנים עסק ואשר בסמים,
הרואין.

 כי כלל יודעת אינה ישראל מישטרת
 זימנה לא גם וממילא לארץ, חזר צ׳ארלי

לחקירה. אותו

 החבילה
מל של הס

ן  ההרואין של הגדולה הכמות פיסת ך
ישרא שעשרות לעובדה נוסף בארץ, 4 1

 עוסקים ישראל עם קשרים המקיימים לים
 את להעמיד חייבים בחו״ל, הרואין בסחר
 עליונה. בכוננות המישטרה אנשי

 ו״ לארץ יחדור ההרואין שסחר ברגע
ג)2 בעמוד (המשך
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