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 נהגה שבעבר מפני — ״שמוליק״ — גברי בשם ידידיה בפי מכונה שרה
לסחיסות. בקשר היא גס ונחקרה נעצרה ״שמוליק״ כגבר. קצוץ,. להסתפר

מכ הטמינו המישטרד. בלשי שעבר. שבוע
 אברהם של התכשיטים בחנות הקלטה שיר

 קונה בתל-אביב. 52 אלנבי ברחוב קונה,
 לסחיטות נתון הוא כי במישטרה, התלונן

 להקליט היתד. הבלשים מטרת ולאיומים.
מעשה. בשעת הסחטנים את

 נכנס המכשיר הטמנת אחרי קלה שעה
 שנגדם האנשים אחד חזן, יהודה לחנות

 שהתפתחה השיחה במהלך קונה. התלונן
ה נושא את להעלות קונה ניסה ביניהם
דב אמירת לידי חזן את ולהביא סחיטה,

 נאלץ הוא כי התמרמר קונה מפלילים. רים
 מחנותו. תכשיטים איומים, תחת למסור,

 במה יודע שאינו כמי התנהג חזן אולם
 לסחוט שמנסים חושב אתר, ״אם מדובר.
 זה על ״תתלונן לקונה, חזן אמר ממך,״

דבר.״ שום לתת חייב לא אתה במישטרה.
 מהחנות חזן שיצא אחרי דקות כמה

 אל מיהרו הם המישטרה. בלשי אליה חזרו
 לראות כדי מכשיר, של המחבוא מקום

 של להפתעתם ההקלטה.' בסליל עלה מה
 כי גילו כאשר גבול, היה לא הבלשים
 מעט שהתאוששו אחרי נעלם. המכשיר

 כי למסקנה, הבלשים הגיעו מתדהמתם,
 הסבר רק להיות יכול המוזרה להעלמות

ההק מכשיר את גנב חזן יהודה אחד:
אותו. להפליל שנועד לטה

 אולם חזן. את לעצור מיהרו הבלשים
 זכר נמצא לא גופו על שנערך בחיפוש
 שקועים השוטרים בעוד ההקלטה. למכשיר

 אמר ההקלטה, מכשיר את לאתר במאמצים
 נמצא מחפשים שאתם ״מה חזן: להם

 אותו, לכם להחזיר מוכן אני במחבוא.
 ההקלטה, את לשמוע לי שתיתנו בתנאי

 על תיק לי יפתחו שלא לי ותבטיחו
 לעיסקה מייד הסכימו השוטרים הגניבה.״

 נמצא שם הסתר, למקום הובילם וחזן
ושלם. תקין המכשיר

ם מי לו ה  נוצצים י
בלוד ^

 תחילתה את היווה חזן של עצרו
 נעצרו שבמהלכה מעצרים, סידרת של ■י
 (סד״ח) דמי־חסות בסחיטת חשודים 15כ־

המיש- תל־אביב. באחור חנויות מבעלי

שעבר. בשבוע הזדעזע הספורט ולס #4
מע על השמועה עברה לאוזן מפה ?
הכדו קבוצת מנהל ניסנוב, ניסן של צרו
 השחקנים ציבור תל־אביב. הפועל של רגל

 למשמע האמין לא הקבוצה של והאוהדים
ב חשוד ניסנוב כי נודע כאשר אחניו,

 המורכבת סחטנים, כנופיית עם שותפות
מסוכנים. מפושעים

ב־ הרביעי ביום הפרשה של תחילתה

1| | |  הוו בבית ברובם סו9 ׳ '1יי* שז ויהלומים תכשיטים 1!1|
 ש על־ידי מוצגים חזן, יהודה החשוד של |
לידו מיליוני עשרות : הרכוש שווי סר. |

כנופיית שו פ ו .,ו :1 ה שטו טוענו המי
ופשו11 ר 1 לי! המורכבת סחטנים עי מ

״להד־סי־ טושים: החשודים בישראל!־־

חההלטח

 של 1 מס׳ כעבריין המישטרה על־ידי כיום מוגדר אנג׳ל שמעיה׳1 ,מסי
 לא מעולם אך רצח, בחשד פעמים חמש בעבר נעצר הוא ישראל.

ויריות. שוד בגין שנוודמאסר שמונה אנג׳ל ריצה בעבר תמיד. שוחרר והוא הוכחות נמצאו

אור כ״כנופיה העצורים את הגדירה טרה
 הפשע מעילית המורכבת ומלוכדת״, גנית

 הכנופיה סחטה המישטרה לדברי בעיר.
מסו לירות, מיליוני ואפילו מאות־אלפים,

בכוח. ושימוש איומים תוך בעיר. חרים
 אולם ניסן,ניסנוב. גם היה העצורים בין

 נכבד מעמד לניסנוב ייחסה לא המישטרה
 החשודים רשימת בראש הכנופיה. בתוך

החוק שלדברי אנשים, חמישה עומדים
 על מורא מטילה שמם הזכרת עצם רים

 את להבטיח כדי דרוש ומעצרם הנסחטים,
התלונות. והגשת העדויות גביית

 יהודה הם העיקריים החשודים חמשת
 ושהיה ההקלטה מכשיר את שגנב חזן,

הכנו של במישפטה העיקרי עד־המדינה
 בגניבות התמחתה אשר הגרוזינית, פיה

 (העולם בן־גוריון מנמל־התעופה יהלומים
 שמוגדר מי אנג׳ל, שמעיה );2204 הזה

 !בארץ 1 מס׳ כפושע המישטרה על־ידי
 שנות לשמונה בעבר. שנדון דרוזיה, עובדיה
 אסיר כיום והוא מזויין שוד בגין מאסר

 אחד שהיה מי מזרחי, ישראל ברישיון!
הידו הכרם בכנופיית המרכזיים מהאנשים

 שוד בגין מאסר שנות 12ל־ נידון עה,
 את הפחית בית־המישפט־העליון אך מזויין,
 שהמיר אחרי מאסר, שנות לארבע עונשו

 ויוסף גנוב, רכוש להחזקת העבירה את
 סחורתו את המספק בגדים סוחר מן,

 האחרים החשודים בשוק־הכרמל. לדוכנים
 של וידידיהם מישפחה בני הם בפרשה
המרכזיים. החשודים חמשת

 בסחי- הכנופיה את מחשידה המישטרה
 מכל אולם ביותר, רחב בקנה־מידה טות

שופ בפני היום עד שהוצג הראיות חומר
 מתלונן רק קיים כי עולה המעצרים, טי

 של מעצרם קונה. אברהם והוא אחד,
מידע הצגת בעיקבות רק הוארך החשודים

 בעתיד כי השופטים את ששיכנע חסוי,
נוספות. תלונות יוגשו

ה ת  לע ח
חזן של חייו

 של מעצרם הארכת על הדיון מהלך ף*
 בשעה המישטרה, נציג הודה החשודים ■■

 המתלונן כי הסניגורים, לשאלות שעגה
 הסוחר עבריין בעצמו הוא קונה אברהם
 תקופה במשך שימש וכי גנוב, ברכוש
 נציג המישטרה. של מודיעיני יעד ארוכה

פרק של טענתו עם גם ר,סכים המישטרה
 יונה, סמי עורך־הדין חזן, יהודה של ליטו

 עיסקיים קשרים יש וחזן קונה בין כי
 בבית- טען יונה שנים. לאורך ואחרים

 של רקע על היא הפרשה כל כי המישפט,
סחיטות. של ולא עסקים

 עורך־הדיו טען מיליונר,״ הוא ״מרשי
 הבאים לכספים זקוק אינו ״והוא יונה,

 וטען: פרקליטו את תיקן חזן מסחיטה.״
!״מיליארדר אני ״בלירות
נת במכוניתו כאשר חזן נעצר בזמנו

 מגמל־התעופה שנגנבו יהלומים, מאות גלו
 הכנופיה לחשיפת הביא מעצרו בן־גוריון.
 25כ־ הוגשו אז המפורסמת. הגרוזינית

עצ חזן נאשמים. 85כ־ נגד כתבי־אישום
 על-ידי לדין מהעמדה להתחמק הצליח מו

בהר ולסייע עד־מדינה להיות הסכמתו
שותפיו. שעת

 בעיס־ המעורב וסוחר יהלומן הוא חזן
 העולם־התח־ עם קשריו רבות. אפלות קות
 בעיקבות שנים. במשך הדוקים היו תון

 על איומים הושמעו לעד־מדינה, הפיכתו
 של השחורה לרשימתס הוכנס והוא חייו

את מצא חזן אולם העולם־התחתון. אנשי


