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 עמיאל, הגדול״) (״ג׳ו יוסף אשר ^
ד,הרו מפיצי כנופיית בראש שעמד מי

 הגרמני, מבית־הכלא ברח בגרמניה, אין
 שנשם אחד אדם לפחות בישראל היה

 בכינויו שנודע הצעיר, זה היה לרווחה.
הישראלי״. ״אודי

 הרשת, חברי כל של מאסרם אחרי
 ויהושע רימון (״כושי״) שימעון ביניהם

 וחצי 9 למאסר החודש שנידונו פיינזילבר,
 המיש־ כי לאודי נודע אחד, כל שנים
לחוד קרוב משך הקליטה, הגרמנית טרה
שי כל את המאסרים, ביצוע לפני שיים

הכנופייה. אנשי של חותיהם
 המישפט בהיפתח כי ברור, היה לאודי
שי בית־המישפט לפני התביעה תשמיע

 העלולות סמים, בנושאי מפלילות חות
אותו. גם לסבך

 היפתח לפני ברח עמיאל כאשר אולם
 הביאה לא לדין, הועמד ולא המישפט,
הק את לבית־המישפט הגרמנית התביעה

 נאשם, אינו שאודי מכיוון שיחותיו. לטות
 את להרשיע כדי רק הובאו וההקלטות
הק בהשמעת טעם היה לא הנאשמים,

אלה. לטות
 מגרמניה, הזה, העולם קיבל השבוע

משי אחת תוכן על ומהימן מלא מידע
 על-ידי שהוקלטה כפי עמיאל, של חותיו

הגרמנית. המישטרה
 בפראג־ עמיאל בין התקיימה זו שיחה
בנהלל. הישראלי״ ״אודי לבין קפורט

ם אודי  הסכי
להצטרף

 שגילה )2008( הזה העולם זה יה ^
 תדהמה שעוררה הפרשה את לראשונה \ י

הגר המישטרה שבידי בישראל: כללית
 שימעון בין שיחות של הקלטות מנית
 אלה, והקלטות מנהלל, אודי לבין רימון
חל- או כולן — תושמענה במיספר, שלוש
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בגרמניה. המישפט, במהלך — קן
 מיס- בסל-הכל היה רימון שימעון אבל

 ראש לו קדמו אנשי־הרשת. בדירוג 4 פר
 ואקדו־ בר-זיו ברוך סננו עמיאל, הרשת

 שרימון גם ייתכן פיינזילבר. יהושע חנו
 עם בשיחותיו להתרברב או להגזים נטה

להקים או לארגן ליכולתו אשר אודי,

|1ן>1,  עמיאל של תצלומו !1'9]
את עזב שבו ביום #11111

 עמיאל, מען אז לגרמניה. והמריא הארץ
הפשט. לעולם קשר כל לו אין כי

 מפחית שאינו דבר עצמאית, רשת־סמים
 בהקלטד״ שנאמרו הדברים מחומרת

 עיסקית שיחה מתקיימת כאשר אבל
 הכל־יכול האדם עצמו, ראש־הרשת בין
שו המצב בנהלל, אודי לבין עמיאל, בה,
לחלוטין. נה

 שהדברים לטעון היכול איש אין כאן
לצור שנאמרו או רציניים, היו לא שנאמרו

בלבד. התרברבות כי
 את לראשונה כאן מפרסם הזה העולם

 בין 1975 במארס 11ב־ שהתקיימה השיחה
 על-ידי שהוקלטה כפי אודי, לביו עמיאל

 הגרמנית: המישטרה
 דבר ״קח, כושי,) של (קולו ״אודי,״

 איתד שדיברתי זה שלנו, החבר עם
 הבום.״ עליו,

״הלו.״
 אצלדז״ נשמע ״מה

 אחוז.״ מאה ״חאמדוללה,
 אף עליך. איתי דיבר כושי ״תשמע,

 לחשוש. מה לד אין יודע. לא אחר אחד
 שם לך יהיו לספרד. לבוא לך מציע אני

 תהיה אתה וילה. לך נותן אני טובים. חיים
 הבית עם שלד הבעיות וכל הבוס שם

משו חיים תחיה חודשיים. תוך ייפתרו
 לדאגה.״ מקום כל אין געים.
ז״ רציני ״זה

רצי זה מאנשים. צחוק עושה לא ״אני
 רוצה.״ שאתה מתי להתחיל יכול אתה ני.

״בסדר.״
 ותיסע העניינים את נסכם לפה, ״תבוא
לספרד.״
 אני ימים. שבוע לי תן גמור. ״בסדר

ובא.״ חליפה תופר

 תיכגנו מה
ואודי! כושי

 ל- ההרואץ הברחת קווי משני חד ט
י עבר עמיאל, של כנופייתו אל גרמניה, י

 ברוך ניהל הספרדי הקו את ספרד. דרך
 ושהיה עמיאל, של יד-ימינו שהיה בר־זיו,

 הסחיטה פרשת מתקופת עוד עימו קשור
 קישון בורים היהודי-אנגלי המיליונר מן

).2005 הזה (העולם
הגר המישטרה כי ידע שלא עמיאל,

 ומקליטה עיקבותיו על עלתה כבר מנית
הת אנשי־הרשת, של שיחותיהם כל את

 ההירואין הפצת רשת את להרחיב כוון
 בגרמניה. נוספות לערים מפראנקפורט

 סגנו את אליו להזעיק תיכנן כך לשם
ב שישב בר־זיו, ברוך המסור, ועוזרו
 הרשת כראש בר־זיו, של במקומו ספרד.

 הישראלי אודי את למנות התכוון בספרד,
 נענה עמיאל, עם בשיחת-הטלפון ואודי,

בחיוב. להצעה
לעבוד התכוון אכן אודי אם ברור לא

------------ מאח ------------

יפת אב1
להו שרצה או עמיאל, של בשירותו

 עם יחד עצמאי עסק ולפתוח שולל ליכו
 יד״ ״לשים השניים תיכננו אולי כושי.

 שיעבור הרואין של גדול מישלוח על
שתחי עצמאי עסק ולפתוח ספרד, דרך
זה. בסם לתו

השי אחרי ימים תישעה במארס, 20ב־
 דיין אודי הופיע עמיאל, עם המוקלטת חה

 קודם- יומיים כי ידע לא הוא בגרמניה.
 וכי הרשת, אנשי כל נעצרו כבר לכן

מע דבר את שמרה הגרמנית המישטרה
 על גם ידה לשים שתוכל כדי בסוד, צרם

המוק שיחות־הטלפון מתוך בר־זיו. ברוך
 מתכוון בר־זיו כי המישטרה ידעה לטות

 בקשר עמיאל עם לשיחה לגרמניה, להגיע
 כאשר ואכן, לקבל. שעמד החדש לג׳וב
 על- מייד נעצר הוא לגרמניה, בר־זיו הגיע

המישטרה. ידי


