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 ך0/0 של בריבית כד,לוויה מערבה 80ף0
 כנגד החבילה ואת שוב מוציא הוא לערך.

 בך נוסף. !בבנק והתהליך על !וחוזר פתק
 אותה על 240ס/ס ׳של ומימון מקבל הוא

 בכסף לעשיות יבול עצמה, יהלומים חבילת
 הזמן משך חודשים, ׳תיש!עה עד בחפצו

להח !מבלי בכסף ׳להחזיק לו ומותר שבו
היהלוומים. את להחזיר מבלי או זירו

 לאוצר פידה0אי-! הוא אחר יפשוט ׳פטנט
 היהלום ממכירת המתקסלת התמוהה של

 לפני עוד נוהג ׳נקבע ומשום־ומה המלוטש.
 יהלומים המייבא היהלומן שלפיו שינים,

 מחיר את לאוצר ימכור ומעבדם גולמיים
 ערך של קבוע אחוז בתוספת הרכישה

 התמורה מן בדרך־יכלל במוך האחוז ומוסף.
 לכיסיו. זורם וההפרש היהלומן, שמקבל
 קבוע מוסף ערך לפי תשלום של השיטה
 להוכיח ׳וניתן הביות, שנים מזה נהוגה

פשוטה. בציורה להונאה מביאה היא כי
 למימון ההקצבות יסד את ׳מחברים ׳אם
 סך ואת המדינה קום ומאז יהלומים יבוא

 מת־ לאוצר, היהלומנים שהכניסו התמורות
 היבוא ׳משווי בהרבה הגדול הפרש ק׳סל

 שהיוד לזכור ואם המוסף. הערך בתוספת
 התמורה כל את ומוכרים אינם לופנים
 בידיהם שנשאר שהכסף וברור הרי ׳לאוצר,

 המוסף הערך תשלום ׳חובת ומילוי ׳אחדי
 עלות בין התפרש !מן אפילו ׳בהרבה יסבור,

 שנמכרו ותמורות לבין השנים בכל היבוא
 ממאה יותר הוא הגלוי ההפרש לאוצר.
 ׳וההפרש המדינה, קום מאז דולר ׳מיליון

דולר. ׳מיליון וחמישים במאה האמיתי
 את הופכת גבוהים בה רווחים הפקת

גם למדינה, בלתי־כדאי כימעט הענף כל

 ומאורגן, פשע שקרוי ׳מד, את המאפיינים
 ובהיקף פלילית פעילות המכוון ;מוח היינו
 חדישות פעולה ■ודרכי בשיטות ׳אדיר,

 (הז׳׳אנ־ הרגילה שהמישיט׳רה ׳ומתוחכמות
 ולהתמודד להבין ומסוגלת אינה דרמריה)

 על ,המקשטת עולה בפעם מפעם בהם.
יה שידידות המלכדת רשת של חוט קציד.

ה מסוייומות למלטשות ומכירתן לומים
 הונאות או ׳ידועים, ליהלומנים שייכות

פיק ייצוא תעלולי באמצעיות האוצר של
 תרגילים או ׳מיטון־יתר, הוצאת ואו טיבי

לייזרוביץ. של זה כדוגמת
 הצווארון

מוגן הלבן
ש ד ח ר ת ף מ ענ  כבר חרג היהלומים כ

 והפך המאורגן, הפשע ומטתסונית י!מזמן יי
 הגבוהה הרמה זוהי !מוגן. פשע שקרוי מה
 את להגנתו הרותם המאורגן, הפשע של

 רבים במיקרים סמימסד. ואת המישטרד.
 הקיירותיד. את המישטרה הפסיקה בעבר
 בע- יהלומנים אל הובילו העקבות באשר

 האוצר העניק ;אחרים במיקרים לי־שם.
 לדין. יועמדו לא כי ודאג לעבריינים חסות

 ידעו ׳מס־ההכנסה שילטונות יוכן המ״שטרד,
ליג אסור ביהלומנים ׳פי השנים כל היטב

 של החשוב היצוא ענף יש״זהו ׳כיוון יעת
 המימסד הסות של זו חסמה תיחת ישראל״.

 המתוחכם, וגם הגם המאורגן הפשע ׳פרח
היהלו מענף ׳ניכר חלק ביום מקיף והוא
מים.
ורד ׳בישראל מאורגן פשע שמחפש ימי

דיין משה ;•פ מנטש
טיפשע־מאורגן

 ההטבות ׳כל את בחשבון להביא ׳מבלי
 או זול ומיומון סטו היהלומנים. שמקבלים

 זה אין ׳מיויחדיפ-במינם. מסיחפניסה הסדרי
המממ היהלומנים היו ■חבות ששנים פלא
 השהו־ הדולרים שוק של העיקריים נים

 הם פחשיות בבמה שהתגלה ובפי דם,
 מוע־ ,בקרקעות יד,גידולים המשקיעים גם

זה. מסוג ׳עסקים !ועוד דוני-לילד,
 באופן הקולט בענף בזו ׳פלילית פעילות

 בעשרות וננובים ושידולים יהלומים קבוע
 לחקירה בהחלט ראוייד, דולרים. ׳מיליוני
ה ושל המישטרד, של ומאסיבית ׳נמרצת

הסימנים בל כאן מצויים גם-יחד. עיתונות

 הסכנה בי להכיר חייב ׳בו, ׳ללחום צד,
 מזר, ׳ולא המוגן הפשע ׳מן היא העיקרית
גו ד,הבהר, צמרת כאשר ■דווקא. המאורגן

הפשי לפשיעה, והגנתה חסותה את חנת
ההברה. בעיני ופשרה מוגנת הופכת עה

המ ״הפשע סביב הציפורית האורגיה
 להסיח !עלולה באחרוגר, המתנהלות אורגן״

 המי׳ש־ האמיתית. הבעיי׳ד, מן הדעת את
 הלוח־ עם ברצון פעולה משתפת טרה
 נוח לד, גם שפן ;המאורגן״, ב״פש׳ע ׳מים

 ב־ לעסוק ולא בפסבדו־פושעים, ללחום
המוגן. הפשע שהיא העיקרית בעייה
ב הלוחמים נאה: הרמוניה ׳נוצרת כך

מצבי ובכנסת, בעיתונות ׳המאורגן, פשע
 מן רב !מרחיק הרחוקים ואנשים על עים

 אולי, עוסק, חלקם באשר כיום הפשיעה
במי ובמכיריתן, גנובות סחורות ברכישת

 הלוחמים בזה. כיוצא או הימורים מון
 כ* אלה ׳אנשים ;מציגים ׳המאורגן בפשע

!משב המישטרה ׳לסברה. הסכנה לווייתני
 ועדת- וממנה בפומבי, הלוחמים את חת

 במה פעמים במד, תעשה ולבסוף חקירה
 או שפונות ביריוני ׳סטר, שיחסלו ומעשיים

תקצי סחיטת תוך לא-׳נחשבים, עבריינים
 ימחאו הסל ׳מאוצר־המדינד,. חדשים בים
 את לשדוד יתטשיו המוגנת והפשיעה כף,

באיו־מפריע. המדינה ׳אוצר
 המותקף כביבול המאורגן הפשע שכן׳
פשע הוא המאורגן הפשע לוחמי על-ידי

 גט וכך לגמרי שונות חבורות ספאר־שבע
ר,עדם. ושאר חיפה ברמלה,

 בארץ. לפשיעה ומשותף אחיד פיקוד אין
 הרוסשוח עצמאיות חבורות יש עיר בכל

 השוטרים בין וקשרים ׳מודיעים לעצמן
 לבגידת ■העיקרית ד,סיבר, המ״מסד. ואנשי

 עוד כל הנמוכה. המשכורת היא השוטרים
 לחודש, ברוטו לירות 4000 שוטר יקבל
הפיתוי. לפני ■יעמוד לא הוא

 המוכתר
הדרוס של

 של סינדיקאט כארץ אין אשית, ך•
עצנך הפועלות חבורות יש הפשע. 1*

כירושלים העליון ככית־המישפט מסקי(באמצע)
במלונות שותף

 בלתי-חוקית בדרך ׳ממון בהעברת העוסק
 המוגן, שהפשע בעוד לחברו. אחד מאזרח
 כספי אח שודד ׳ממנו, העלמים מ שהכל

!ומוסדותיה. המדינה
 לחקור למישטרד, אסור היום עד

 הוגשה לא אם סוגן פשע של עבירות
 או שוחד על למ״שטרה נודע אם ותלונה.
 אסור לבן, וצווארון סוגן יפשע של עבירה

 לה שהוגשה מבלי בחקירה לפתוח לה
.הנפ כאשר יתלונן, ומי ריש׳מית. תלונה

,מר השאר וכל בילבד המדינה היא געת
ד וויחים

 הלו־ בפי׳רסוומי הטמון לעיוות כדוגמה
 את לראות יש המאורגן בפשע ׳סמים

 דיי׳ב ד,ן,0 י׳עקבל׳ד, על שפורסמו הדברים
מיזחחי. ׳בצלאל או לוונטאל

 התחתון העולם ■כשליט הוצג יעקבל׳ה
הטע דבר. יישק פיו שעל ובמי הישראלי

 התחתון לעולם אחיד פיקוד יש כאילו נה
ה עולם מדהימה. בודות מגלה בישראל

 האתית שאין לסבור׳ותיחבורות׳ נחלק פשע
בנפ פועלת חבורה וסל לרעותה נשמעת

 חבורות פועלות למשל, בתל-׳אביב, רד.
הבו עוד מלבדן בודים. יפו, הכרם, כמו
 בודים, מנהיג השונות. בשכונות רות

הפרט. לאנושי יאזין לא אפילו לביא, נסים

 עשר זה חי כחן יעקכל׳ד, שינית, אית.
 הייה לא קודם־לכן לישראל. מחוץ שנים
 בעסקים נוספות שנים עשר לפחות קשור

 יודע, איני בנעוריו עשה ׳מד. לא־יפשרים.
 כך. על ידבר יודעת לא המישטרד, וגם
 הלוואות במימון עוסק הוא שינה 20 מזר,

 תחילה גדול, בקנהחמידה ועייסקות שונות
 !מי׳מן הוא לה. ומחוצה ואסר־כך כישראל

 תל־ קח את נעלימיקולינסקי, את למשל
 ׳מפעלים עשרות החמת, ■תנועת של חי

ראשוני. למימון שנזקקו ועסקים
 ■כביבול, הקיימת, קירבודהמישפחה על

 סבר לנסקי, ,מאיר ובין לוונטאל דייב בין
 ומיזרחי בצלאל על התנצלות. פורסיסד.

 ארד חודשיים ומיס-החבנסה אנושי יישבו
 הקמת את ומימן כי לבסוף ושופנעו ׳כים,
ה מעיסקי !מרווחיו שלו המלונות רשת

 !חקרו, שלו הכסף מקורות !שלו. בנייה
מ חוקרים ופפל-זאת לשלטונות. וידועים

 הפשע, ׳כאיש אותו ומציגים לפעם פעם
 (״׳מנט!ש״) צרפתי מרדכי עם קשריו בגלל

אחרוני. כרחמים עבר בעל אדם יעם ׳או
המפור לשמחות המוזמנים מ| איני

 שהוא זכיתי ולא מנטיש, של סמות
בשבר בר־מיצווה או חתונות למעני יערוך
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