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 ונודע לגרמניה, הגיע דיין אודי כאשר
 מייד התקשר נעצרו, הרשת חנרי כי לו
 שזה כדי סטילר, הגרמני עורך־הדין עם

 המישפטית ההגנה את עצמו על יקבל
כושי. חברו, על

 מישטרת
ידעה ישראל ^

הזה, העולם לידי שהגיע המידע פי
 —עמיאל הטלפון שיחת על נוסף הרי /

שו הגרמנית המישטרה בידי מצוייר. אודי
 משיחות נוספות הקלטות של שלמה רה
שהעבי ישראליים אזרחים עם עמיאל של
 מסוכנים סמים שליחים, באמצעות לו, רו

מישראל.
 את פוצץ הזה שהעולם אחרי קצר זמן

 קיום דבר את וגילה לראשונה, הפרשה
 בגרמניה כושי בין סמים בעיסקי השיחות

יש מישטרת הכחישה בישראל, אודי לבין
 בנושא כלשהו מידע בידיה מצוי כי ראל
 אנשי־ במישפט שהתובע למרות זאת, זה.

 במפורש, הזה העולם לכתב אמר הרשת
ל הועברו ההקלטות מסלילי עותקים כי

 האמריקאית המחלקה האינטרפול, ידיעת
ישראל. ולמישטרת בספים, ללוחמה

 כתב עם נוספת בשיחה לאחרונה, רק
 בצורה המישטרה דובר אישר הזה, העולם

ב חילופי־מידע ״במיסגרת כי כוללנית,
 ישראל מישטרת בין לוחמה־בסמים ענייני

 שהועבר להניח יש גרמניה, מישטרת לבין
 על עמיאל, כנופיית בנושא המידע מלוא

הסתעפויותיה.״ כל
 פנימי מידע הזה העולם השיג השבוע

ה כי נסתבר שממנו ישראל, ממישטרת
 היתד. לא המישטרה של הראשונה הצהרה
נכונה.
 מצוי כי המישטרה הכחישה כאשר עוד
 עמי־ כנופיית בנושא כלשהו מידע בידיה

 השיחות כל עותקי בידיה היו כבר יאל,
 שניהלו מהאנשים חלק לגבי המוקלטות.
 המישטרה פתחה עמיאל, עם שיחות־חוץ

 — אנשים מאותם שניים נמרצת. בחקירה
 נעצרו — עמיאל של אחיו יצחק, ביניהם
בסחר־בסמים. כחשודים המישטרה על־ידי

 מדוע פתוחה: שנותרה היחידה השאלה
 ששי- מהאנשים חלק רק המישטרה חקרה

הגר המישטרה על-ידי הוקלטו חותיהם
 החלטה שהינחו השיקולים היו ומה מנית,

זז. תמוהה
 במארס, 15ב־ ימים, כחודש לפני

 יוסף, של אביו עמיאל, מנחם נפטר
 מהת־ שמת האב, של גופתו הרשת. ראש

שים־ שברחוב בדירתו נמצאה חוזר, קף־לב

 של אביו שהוא כך על מתלחשים והאחיות
 ברח עמיאל מנחם כנופיית־הסמים. מנהיג

והלך. הורע בריאותו ומצב מבית־החולים,
 עמיאל. יוסף על נערצת דמות היה האב

 מיכתב כתב אביו, פטירת דבר לו כשנודע
 חותמת־דואר הנושא במיכתב, לאמו. נרגש

 לימים בציפייה עמיאל מתנחם ברזילית,
 עמיאל, סיפר השאר בין יותר. טובים

 ששינה פלסטי, ניתוח עבר כי במיכתבו,
לבלי־הכר. פניו מראה את

 לידי שהגיעו מוסמכים תצלומים על־פי
ב המופיע הקלסתרן הורכב הזה, העולם

 גם ארצה הגיעו אולם זה. עמוד ראש
 תמד להיות המתיימרים אחרים, תצלומים

 ועל- החדש, בגילגולו עמיאל של נותיו
 הקלסחרנים את הזה העולם הרכיב פיהם

העמוד. שבתחתית
 ואמין מוסמך העליון שהקלסתרן אף

 זה אין התחתונים, הקלסתרנים מן בהרבה
 פוב־ כולם התצלומים כל כי הנמנע מן

 כדי בכוונה־תחילה, עמיאל על־ידי רקו
 הנמנע מן זה אין גם העיקבות. את לטשטש

 בולים שנשאו ממנו, שהגיעו שהמיכתבים
 מקבליהם את להטעות נועדו ברזיליים,

האמיתי. מקום־הימצאו לגבי

 בריחה
ל הפילגש עם *

רי ^ ה ה ח רי כ ת ה עז  מבית- הגו
לאמסטר עמיאל הגיע הגרמני, הכלא

פר במירפאה שעות 48 שהה הוא דם.
 התחתון העולם לאנשי הקשורה טית,

פלסטיים. ניתוחים בביצוע והמתמחית
 מר־ שינויים נערכו דולר 1500 תמורת
ש ישראלי, איש־קשר בפניו. חיקי־לכת

 כי סיפר הניתוחים, שורת לאחר ראהו
 צרות דקות, הפכו הבשרניות שפתיו

 קוצר, העבה אפו מטה. כלפי ומתוחות
 כי עד שקועות ניראו התפוחות ולחייו

 החל עמיאל פניו. מיבנה את כליל שינו
 קצר־רר־ שאינו למרות מישקפיים, מרכיב

הוחלק. המתולתל שערו אי.
 דרכון לעמיאל המתין כבר באמסטרדם

 אש־ קיבל שבעזרתו לא-ישראלי, מזוייף,
 אותן כעבור טס אליה לברזיל, רודכניסה

שעות. 48
באמס לו שהמתינה מאשתו חמק עמיאל

 אשתו פילגשו. עם יחד לברזיל וטס טרדם,
 בניה, שני עם להתגורר, לעבור נאלצה

בספרד. דודתה אצל
למע שאירגנה, אשתו דווקא זו היתד.

הגר מהכלא עמיאל של בריחתו את שה,
 התקשרה היא בעלת הוראות לפי מני.
 העד מאמסטרדם, ״מחלצים״ כנופיית עם

רא בין מבתי־כלא. פושעים בחילוץ סקת
ישראלי. גם מצוי הכנופייה שי

 דולר, אלפים 10ל־ נקבע החילוץ מחיר
אנשים כהרבה החילוץ. לאחר שישולמו

 כי הכנופייה אנשי גם האמינו אחרים,
 הם עימם. שנערך בהסכם יעמוד עמיאל

להו מתכוון עמיאל כי בדעתם העלו לא
שולל. ליכם

 ייפוי־כוח מבית־הכלא הבריח עמיאל
 ששם־ ישראלי, עורך־דין דרך לאשתו,

 שני על נאמן ק., באות מתחיל מישפחתו
 עמי־ חתימת כי בחתימתו שאישר הצדדים,

ל עמיאל הורה בייפוי־הכוח נכונה. אל
 לחילוצו שנועד הסכום את למשוך אשתו

ש אלא שווייצי. בבנק הסודי מחשבונו
 הורה שעמיאל ידע לא עורך־דין אותו

מת היא כאילו לפעול בחשאי, לאשתו,
 אסר בפועל אך הכסף, את להוציא כוונת
להוציאו. עליה

 הוא מבית־הכלא, עמיאל הוברח כאשר
 ריש־ בעלת שכורה למכונית־ספורט הוכנס
 עמיאל היו התוכנית לפי כשרים. יונות

ל הדרך באמצע לעבור חייבים ומחלציו
 המכונית נהג על ואילו שנייה; מכונית

 כל לטשטש כדי להטביעה, הוטל הראשונה
עיקבות.

 למכונית עברו אומנם ומלוויו עמיאל
נב הראשונה המכונית נהג אך השנייה,

 את הטביע ולא לבדו, נשאר כאשר הל
 המיש־ הדרך. בצד השאירה אלא המכונית

שתי המכונית, את מצאה הגרמנית טרה
מ קיבלה התיאור את בידה. היה אורה

 במכונית להבחין שהספיקו הכלא, שומרי
 את גילתה המישטרה מהמקום. שהסתלקה
 כי הסיקה מקום־הימצאה ולפי המכונית,

 הגבול לעבר היא עמיאל של פניו מגמת
 הספיק הוא עמיאל של למזלו ההולנדי.

 שעתיים קושי, ללא הגבול, את לחצות
נחסם. שהגבול לפני

 עמיאל
ל ה * גרדפת כחי

 ואת חבריו את רימה שעמיאל שם ך*
מחל את אף שולל הוליך כך אשתו,

 שני על נאמן שהיה עורך־הדין ואת ציו
 דמי דולר 5000 חייב היה לו הצדדים,

 לברזיל המריא עמיאל בעניינו. הטיפול
אחד. דולר אפילו להם לשלם בלא

להע היתד. באמסטרדם האחרונה פעולתו
 השווייצי, לבנק הוראה טלפונית, ביר,

 לעצמה ליטול מאשתו אפשרות כל שמנעה
 למחל- לתת שהתחייב סכום אותו לפחות

 ייפוי־כוח היה אשתו בידי ואשר ציו,
ללא-פרוטה. אשתו נותרה כך למושכו.

 הוא טוב. עמיאל של מצבו לכאורה
 אך בברזיל. ונבלע פניו צורת את שינה

חב מרבית עם קשריו את שרף עמיאל
 ברגע בארץ, התחתון, העולם אנשי ריו,

 לחלצם טרח ולא לכלא בחבריו שבגד
 מישפטית. להגנה להם לדאוג לפחות או

 יום לו לעלות עלולה בחבריו זו בגידה
בחייו. אחד

 הפטירה. לאחר יומיים בתל־אביב, שון
 לבדו. בדירתו התגורר הגרוש, עמיאל מנחם
 גילו הגופה את עימו. גרו לא ילדיו

השכנים.
 עמיאל מנחם לקה הראשון בהתקף־הלב

 בשידור- ינואר חודש באמצע שחזה, אחרי
 בו מגרמניה, בן־ישי רון של הטלוויזיה

 בנו. עמד שבראשה רשת־הסמים על דובר
 עימו מלשוחח נמנעו ובתו בניו חמשת
 פנסיונר עמיאל, ואילו אז, עד זה בנושא

 ולא עיתונים לקרוא מיעט מרשות־הנמלים,
דבר. כד על ידע

 איכילוב בבית־החולים אושפז כאשר
הרופאים את פעם לא שמע בתל־אביב,

- אלטרנטיביים קלסתרנים
 קיבלם כי שטען אדם של בידיו הנמצאים תצלומים שני לפי

מאיש־ הזה להעולם שהגיע העליון, לקלסתר! בניגוד מעמיאל.

 מסועפים, עמיאל עם קשריו ואשד באמינותו, לפקפק שאין קשר
 ייתכן בטוח. פחות ממקור באו האלטרנטיביים הקלסתרנים שני

 את או — הלו התצלומים שני את שלח שעמיאל
עיקבות. ולטשטש האוייב,״ את ״לבלבל כדי — שלושתם
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