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 מפני עצביו לחסוך כניראה, רוצה, וגם
 חוא העניין ישכל חש הציבור אכזבות.

 בדור אומרים שהיו. כפי או * פאדי׳ ,באלם
 או ,שטיק׳״ ,אראבישע המדינה: שלפני
 פנטזייה.״ — טובה ברזה
 אפילו לפרסם טרח לא מאלה אהד אף
קור ציבור בפני התנצלות של אחת מילה
הביקור. בתום איו,

פשעים
מטיסה של ונפילתו עלייתו

 טוענות זזמישטרה
 זדכוד הצליחה סוף־סוף כי

 ;הדווראין מסוחרי אחר את
תזיאכיב 7ש הגדולים

 את להסוות הצליחו לא המישטרה אנשי
 ז)זק, אצלנו נפל הוא ״הפעם חיוכיהם.

 עד אותה יאכל הוא מזה, ייצא לא הוא
החשו בארבעת בסיפוק הביטו הם !״הסוף

 באולם נפרדים ספסלים על שישבו דים
 אחד על מתמקדים כשמבטיהם המעצרים,

 שיער בעל ומוצק, שחרחר צעיר מהם,
 — יומיים בני היפי־זקן ומתולתל קצר

מסיקה. עמום
מסי עמום של שמו שץ."״ של חכר

 עם בקשר האחרונה בשנה הוזכר קה
 שהעסיקו המרכזיות הפשע מפרשיות כמה
תל-אביב. מחוז מישטרת את

 בעולם דג־רקק נחשב כשנתיים לפני עד
ה עם והתקלויותיו התליאביבי, התחתון

 רכוש, עבירות רקע על בעיקר היו חוק
כשנ לפני רכב. וגניבות קטנות פריצות

 גד עם יחד כשנעצר התפרסם הוא תיים
 (״צי- שימעון ברצח כחשוד פלום, (״שץ״)

 בתל־ ספורטוטו בתחנת גילקרוב צץ״)
אביב.
 שהמישטרח ידוע היה ציצון רצח מאז

 ואת שץ את להושיב הזדמנות מחפשת
 כזו הזדמנות ובריח. סורג מאחרי מקורביו

 לפני המרכזית היחידה לבלשי נקרתה
 נעצרו 1976 בדצמבר 8ה־ בליל כשנה.

 מחבריהם, שניים עם מסיקה ועמום שץ
 לצריפו סמוך לויה, ומיקו אנג׳ל שמעיה

 שם הסתודדו הם׳ בכפר־שלם. מסיקה של
 בלשי של חשדם את שעורר באופן ונעו

 הבלשים, הצריף. על שצפו מחלק־הסמים
 ממחבואם, זינקו רדון, אלי רס״ר ובראשם

 יסודי חיפוש ערכו הארבעה, את עצרו
 כלי- כמה ובו באדמה סליק וגילו באיזור

חשיש. של וכמות נשק
 יעלת שהפעם משוכנעים היו הבלשים

 אלא וחבורתו, שץ את להושיב בידם
מו דויד עורכי־הדין אכזבה. להם שנכונה

 הצליחו תוסיה־כהן, ושלמה רום משה עלם,
שנת והסם הנשק שבין הקשר את לערער

הנא ארבעת לבין — הרבים ברשות גלו
 בן־עיתו הדסה המחוזית השופטת שמים.
אשמה. מכל השנה בתהילת אותם זיכתה

 חודשי שלושה אחרי רק שוחרר מסיקה
 בנייה בגין לדין שהועמד ואחרי מעצר,

 במיסגרת רב. לזמן לא אך בלתי־חוקית.
 לשעבר קצין־המודיעין שפיתח השיטה

 ״יעד מסיקה הפך נחמיאס, סמי סגן־ניצב
צמוד. מעקב עליו והושם מישטרמי״

 ה- אחד ״הוא המישטרתי. היעד
להצ המישטרה אנשי נהגו ליווייתנים,״

 ונשים אותו נמצא עוד ״ואנחנו היר,
המתאים.״ במקום אותו

פע מסיקה נעצר האחרונים בחודשים
 יחד נשק החזקת של בחשד פעם מיים:

 ברנם, יעקב הנוכחי, למעצר שותפו עם
 עדים הטרדת של בחשד נוספת ופעם

 כעבור שוחרר הפעמים בשתי ואיומים.
 כתב- נגדו שהוגש מבלי מעצר ימי כמה

אישום.
 יעקוב היה האחרונים למעצרים שותפו

 לדין כיום עומד ברנס, נתן שאחיו, ברנס
 עמוס רצח. לביצוע קשר קשירת באשמת
 גדולה מרשת חלק ד.ם ברנס ויעקוב מסיקה
 חמישטרה, נציג הצהיר הרואין.״ להפצת

 השופט לסני בראונשטיין, רפאל רס״ר
 לנו ״יש האחרון. השישי ביום זיו ראובן
 היה שרעבי מאיר לכך. חותכות ראיות
החרואין.״ בעיסקת שלהם שותף
 דוד — בחבורה הרביעי הצעיר נגד
 אך חותכות, ראיות כל היו לא — והבה
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 דברים שפירושה בערבית גנאי מילת *
 שטויות! בטלים,

ערבי. חתיכת :ביידיש **
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