
 של היד. לשמעיה, שיוחס נוסף, רצח
 היה סידני מבת־ים. כהן (״סידני״) ניסים

 אותו לשלוח דאגה שהמישטרה עד־מדינה,
 העולם־ בידי שיירצח מחשש לחו״ל,

ה לחייו הסתגל לא הוא אולם התחתון.
ב והשתכן, ארצה בחשאי חזר חדשים,

 העצמאות בשדרות בדירה המישטרה, סיוע
 שובו על הידיעה כי ניראה אולם בבודים.

ש בעולם־התחתון, יריביו לידיעת הגיעה
בהתפו מותו את מצא הוא בוגד. בו ראו

 שוב בביתו. ממולכד מיטען־חבלו! צצות
הוכחות. מחוסר שוחרר ושוב אנג׳ל, נעצר

העבריי של עיקבותיהם נעלמו כאשר
 ויעקוב שבתאי (״טטי״) עזרא נים

 משכונת־התיק־ שניהם אברהם, (״יעובד,״)
 שץ שמעיה, כי המישטרה חשדה ווה,

 טטי של גופתו אותם. רצחו ואנשיהם
 של גופתו בשער־הגיא. באר בתוך נמצאה
 למדה הפעם היום. עד נמצאה לא יעובד,

לע מיהרה לא היא הלקח. את המישטרה
 ש־ סמוי, מעקב הצמידה זאת ותחת צור,

ופלום. אנג׳ל של פעלותיהם אחרי התחקה
 ׳76 בדצמבר תוצאות. הוליד המעקב

 עמוס של לביתו בלשים חוליית פרצה
 מד בעל הוא מסיקה בכפר־שלם. מסיקה,

מ כאחד המוכר בתל־אביב, עדוני־לילד,
ה סחר על השולט העולם־התחתון ראשי
 גם לאחרונה עלה שמו בכפר־שלם. סמים

 תל-אביב. בדרום הקרקעות לשוד בהקשר
 את גם גילו לביתו, השוטרים כשפרצו
 נוסף. ועבריין פלום שץ אנג׳ל, שמעיה
ו סליק המישטרה גילתה לביתו בסמוך
ונשק. סמים בתוכו

 לפני לדין. להעמדתם עד הארבעה'נעצרו
 בל־ כי המישטרה, טענה המעצרים שופט
 את ראו הבית, על בתצפית שהיו שיה,

ל והנשק הסמים את מכניסים הארבעה
 במעצר, חודשים כמה שישבו אחרי סליק.

 כי ׳,77 באפריל מישפטם, במהלך התברר
 ממקום לראות יכולים היו לא הבלשים
 השופטת שראו. טענו אשר את התצפית

 היתה כי בפסק־דינה, קבעה בן־עיתו הדסה
ה הוכח לא וכי המישטרה, בתצפית טעות
 והסמים הנשק לבין הנאשמים שבין קשר

הארבעה. את זיכתה היא בסליק. שנמצאו
 בעולם־התחתון. חג הפך הזיכוי יום

 לדין, להביא הצליחה לא המישטרה
 שייחסה הרצח מעשי על ופלוס, אנג׳ל את

 לדין, הובאו שבגללה העבירה ועל להם.
זכאים. יצאו

 על־ משוחררים אסירים היו ופלום אנג׳ל
מא מתקופת שליש שנוכה אחרי תנאי,
מע קיימת משוחררים אסירים לגבי סרם.
 שלה הפרה שכל תקנות, של קשוחה רכת

 לכלא, חזרה החוק, לפי אחריה, גוררת
 המישטרה תום. עד המאסר תקופת לריצוי

 ופלוס אנג׳ל עימהם. להתחכם החליטה
ש בן־עיתו, השופטת של מאולמה הועברו
 שבו אחר, לאולם ישירות אותם, זיכתה
לאסירים. השיחרורים ועדת ישבה

ה כי הוועדה, לפני טענה המישטרה
משוח לאסירים התקנות את הפרו שניים
עבר עם להתחבר עליהם האוסרות ררים,
 ה־ והוללות. בטלה חיי ולחיות יינים

 מידע הוועדה לפני הציגה אף מישטרה
 על השניים של להשתלטותם הנוגע חסוי,
 מידע של מהימנותו בארץ. הסמים סחר

 הוא אולם הוועדה על-ידי נבדקה לא זד
 אנג׳ל את שלחה הוועדה הכף. את הכריע
 תקופת לריצוי לבית־הסוהר, בחזרה ופלום

שנותר. השליש
 חודשי-כלא. 32 נותרו אנג׳ל לשמעיה

 המיש־ לו הציעה רובם, את שריצה אחרי
 ה־ אחרי פעילותו מחידוש שחששה טרה,

 את לעזוב יתחייב אם :עיסקה שיחרור,
 תקופת תום עד אליה לחזור ולא הארץ

 הסכים. שמעיה מייד. ישתחרר השליש,
 מבית־הסוהר ישירות הובל השנה בינואר

 על הועלה שם בן־גוריון, לנמל־התעופה
 את עבורו סידרה המישטרה לצרפת. מטוס

 העלמת על-ידי לצרפת, הכניסה אשרת
 התקדים סמך על עבריין. היותו עובדת

 עם גם דומה עיסקה בוצעה אנג׳ל, של
אישתו. עם יחד לאנגליה, יצא הוא פלום.

 קפוגה ״אל
פראייר״

 ה- פסקה לא הארץ את שעזכו אז **
בידי העיתונות את מלהזין מישטרה 1*1

 בחו״ל. מבצעים שהשניים פשעים על עות
מנה הם כי המישטרה, טענה השאר בין
 לחזור מתכוננים אירופית, רשת־סמים לים

בארץ. הסמים סחר על ולהשתלט
 לפני פגה שמעיה של השליש תקופת

 שבועות חמישה לפני חודשים. ארבעה
די שקיבלו השוטרים, ארצה. במפתיע חזר
 המתינו תנועותיו, על מהאינטרפול ווח
 המטוס. מן כשירד אותו עצרו בלוד, לו

מע להארכת לבית־המישפט, כשהובא

עוב נתגלו כי המישטרה נציג טען צרו,
 לרצח אנג׳ל את הקושרות חדשות דות

 המישטרה, נציג לדברי גילקרוב. ציצון
הפ ללא החקירה, להמשך מעצרו דרוש
עדו ויתאמו יושפעו שעדים ומבלי רעות,

 תקופת את האריך השופט מראש. יות
 המישטרה הצליחה לא כרגיל, אך, המעצר

 לדין. ולהביאו לטענותיה הוכחות להמציא
המעצר. תקופת בתום שוחרר אנג׳ל
ב בשכונת־התיקווה, מתגורר הוא מאז
 ידידו, אלמנת רופא, רחל של דירתה
 כמה לפני שנרצח רופא, (״רולף״) אלברט

 (העולם באר־שבע בכלא בתאו, חודשים
).2185 הזה אנג׳ל: שמעיה סיפר

 את עשיתי תכלת. שכולה טלית לא אני
 יקר מחיר זה על ושילמתי שעשיתי מה
 הזה בעניין שלי. מהחיים שנים שמונה של
 ה־ מאז אבל אחד. לאף טענות לי אין

 כל לעזאזל. שעיר אותי הפכה מישטרה
 את ועוצרים באים נרצח, שמישהו פעם

מידע שיש לשופט אומרים אנג׳ל. שמעיה

 לא אני בעיניהן אותי. לראות רוצות לא
 קצר. לביקור לבוא רציתי יותר. קיים
 לי, עשתה שהמישטרה מה אחרי אבל

פרינציפ. בתור בארץ, להישאר החלטתי
״כמו
// ברוסיה

 אותי. עצרו מהמטוס שירדתי רגע ף*
י  ששוב והתברר במעצר, שישבתי אחרי •
 דבר, שום שלהם ההאשמות מאחרי עומד לא

 מעקב עלי שמו הם עכשיו אותי. שיחררו
 לאן אחרי. הם הולך, שאני איפה צמוד.
אחרי. נכנסים הם ניכנס, שאני
 אנשים. לבקר ללכת יכול לא כבר אני

 מפסיקים לא הם הביתה, ניכנס שאני למי
 נותנים לא הם לי רק לא אותו. להטריד
לפ במגע. איתי שבא מי לכל גם מנוחה.

 ברחוב הולך אני צחוק. עושה אני עמים
ו מכיר לא שאני מישהו מחבק וסתם

אחד מסתכל אני רגע אחרי ללכת. ממשיך

 בכל אנג׳ל שמעיה שאומרתפילה
 מלפניך רצון ״יהי בוקר:

מעלי שקר, מעדות ממלשינות, שתצילניי
רעים.״ ומנזיקרים הבריות משינאת לה,

 ״היא אומר. הוא אותה,״ לבקר ״רציתי לארץ. אנג׳ל חזראמא למען
 שתי עוד לי יש כלום. לי נישאר לא ממנה חוץ שלי. הסולד

.8 בן בהיותו ניפטר אביו בי.״ מכירות לא הן קיים. לא אני בעיניהן אבל אחיות,

משח ובסוף מעצר. הארכת ומקבלים חסוי,
הבא. למעצר עד — אותי ררים

 על למישפט אותי הביאו לדוגמה, הנה,
 עמום של הבית ליד שמצאו והסמים הנשק

 הם אז הוכחות, להם היו לא מסיקה.
 מוציא בתצפית, אותי שראו אמרו המציאו.
 השקר התברר בסוף לבור. דברים ומכנים

 כשיצאתי אותי. זיכתה בן־עיתו והשופטת
 סאחתיין, השוטרים: לי יאמרו מהאולם

 את לך נכניס הבאה בפעם התחלקת. הפעם
הלקרדה!״ כל

 והתברר ביכונסקי יורם את כשעצרו
 ציבורית. סערה קמה מפשע, חף שהוא
 המישטרה. של ההתנהגות נגד יצאו כולם
עוצ אותי לאומי. גיבור מביכונסקי עשו
 מפשע, חף שאני וכשמתברר יום, כל רים

 !לך נכניס הבאה בפעם :המישטרה אומרת
 דד כי ? למה איכפת. לא אחד לאף אבל

 שאני מוח שטיפת לציבור עשתה מישטרה
 מתי ז ההוכחות איפה אבל קפונה. אל

נגדי? הוכחות למישטרה יהיו פעם
 בבית- הנה, נגדי. העיתונים אפילו
 שה- מה שלפי לשופט, אמרתי המישפט
 פראייר היה קפונה אל אומרת, מישטרה
 ש־ כתבו העיתונאים? עשו מה על-ידי.
 הוא קפונה שאל התרברב אנג׳ל שמעיה

 שהמישטרה מה בדיוק וזה על־ידו. אפס
 להתעלל להמשיך יכולה היא ככה רוצה.

 שמעיה אם כי נגדה. יצא שמישהו בלי בי,
 קפונה שאל אומר כבר בעצמו אגג׳ל

להתווכח? יש כבר מה על־ידו, פרייאר
פשוט. זה בי? מתעללת המישטרה למה

 להלביש אפשר לי הוציאו שהם כמו שם עם
מצ לא שהמישטרה רצח כל דבר. כל עלי

 רצח״. ״שמעיה אומרת היא לפענח, ליחה
קשה. לעבוד צריכים לא הם ככה

 אז שץ. עם נפגשתי שבחוץ־לארץ נכון
 סמים רשת שאנחנו מוכיח כבד זה מה?

 טבעי וזה שלי חבר הוא שץ בינלאומית?
 הם שלי החברים רוב נפגשים. שאנחנו

 גדלתי איתם יחד העולם־התחתון. אנשי
 אבל להם? שאתכחש למה בבית־הסוהר.

עבירות. לעבוד ממשיך שאני אומר לא זה
 אמא את לבקר כדי לארץ חזרתי

 כלום. לי נשאר לא ממנה חוץ שלי.
הן אבל נשואות, אחיות שתי עוד לי יש

הפרטים. את ממנו לוקחים שהם ורואה רה
 הסיפורים במדינת״מישטרה. חי אני

 חי אני אותי. מצחיקים רוסיה על
 מחכים הם בבית כשאני יום. כל זה את
 מהם מישהו עולה דקות כמה כל למטה. לי

לר בשביל צו־חיפוש, בלי חופשי, ונכנס
 מאיימים החלון. דרך ברחתי לא אם אות
 שואלים במעצר. ביום פעמים מאה עלי

ו שלי, חברים עם דיברתי מה על אותי
אותך!״ נעצור תגיד, לא ״אם מאיימים:

״תקבל. לי: אומרים חיי. על מאיימים הם

 שאני בגלל עלי מלגלגים בראש!״ כדור
 אומרים רולף. של אלמנתו אצל מתגורר

 יכול אני מה הא?״ איתה, חי ״אתה לי:
 לי יעלה שהדם מחכים רק הם לעשות?

לראש.
 יש ? כזה במצב להשתקם יכול אני איך

 הוא פלילי. עבר לו שאין דייג חבר לי
 והוא הים את אוהב אני לי. לעזור רצה

 המיש־ עשתה מה איתו. אעבוד שאני רוצה
 אותי יעזוב לא שאם עליו איימה טרה?

 היא חברה. עכשיו לי יש צרות. לו יהיו
 המישטרה זה בגלל איתי. יחד מתגוררת
 את גם שלה. ההורים את עכשיו מטרידה

הזמן. כל מטרידים הם שלי אמא
לר רוצה המישטרה מיואש. אני היום

 היא זה. את יודע אני מת. אותי אות
 שירצחו כדי אחרים, לבין ביני מסכסכת

ב ציפורים שתי תתפוס היא ככה אותי.
 ילך שלי והרוצח אמות, אני אחת. מכה

עולם. למאסר
 שיקראו אנשים הרבה שיהיו יודע אני

 מאד, ״טוב :ויגידו בעיתון דברי את
 אני להם כמוהו.״ אנשים להרוג צריכים

 פעם שיהיו אחד: דבר רק לאחל יכול
 אנג׳ל. שמעיה של סיפורו כאן עדבמקומי.

להגיב. כה עד נמנע המישטרה דובר ■1 היימן יוסי

 ביממה שעות 24 שמעיה אחר עוקבים המישטרה בלשיתמיר מעקב
 בבית ״כשאני שמעיה. אומר אחרי,״ הס הולך שאני ״לאן

1לביתו מתחת הבלשים נראים בתמונה כזאת.״ שמירה אין לבנין אפילו למטה. לי מחכים הם


