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התפוצץ הבלון
 7ש המפוצלות זהכרזורו

 כיסוי אין חמישטדה
ככתכי-חאישוס

 המישטרה של מנופח בלון עוד
 כתבי־ שעבר. בשבוע התפוצץ

ש ואיומים, סחיטה בדבר אישום
הו חשודים, חמישה נגד הוגשו

 נוטה המישטרה כי שוב כיחו
 שאין מפוצצות, בהכרזות לצאת

 שהמישט־ בעוד כיסוי. מאחריהן
 תפסה כי בתחילה, הכריזה רה

 את שהטילה סחטנים, של כנופיה
 בתל- סוחרים עשרות על חיתיתה

 בכתבי־האי־ העובדות היו אביב,
לחלוטין. שונות שום

 דרוזיה, עובדיה אנג׳ל, שמעיד.
 מואשמים מן ויוסף מזרחי ישראל

 ואילו בלבד. אחד מאדם בסחיטה
נא חזן, יהודה החמישי, הנאשם

 נוספים. אנשים משני בסחיטה שם
כל בכתבי־האישום אין זאת מלבד

 כי בכתב־האישום, נטען בהמשך
 תכשיטים מקונה סחטו ואנג׳ל חזן

תמו לירות, אלפי עשרות בשווי
 לפי רצויים. הבלתי שירותיהם רת

 עבור קבלה חזן רשם כתב־האישום
 אנג׳ל, של על־שמו התכשיטים,

 שילמו. לא תמורתה שאת למרות
 כבתוך בחנות עשו ״הנאשמים

״ו בכתב־האישום, נאמר שלהם,״
הפ לתשלום, בייחס נשאלו כאשר

 דומה, משהו או ,נראה/ חזן טיר
לשלם.״ מבלי והלכו

 של שורה מגולל כתב־האישום
 שהופעלו זה, מסוג סחיטה מעשי
 חזן, הנאשמים על־ידי קונה כנגד

 בנפרד אחד כל — ודרוזיה אנג׳ל
ביחד. וכולם

נט מזרחי ישראל הנאשם לגבי
הו הוא גם כי בכתב־האישום, ען

ש ״ודרש קונה של בחנותו פיע
אש עבור לו, גם תכשיטים יתן
 לכולם נותן הוא שאם בטענה תו,

הנא לדברי לו.״ גם לתת צריך
 בא הוא כי נטען מן יוסף שם

הנאש עם יחד קונה של לחנותו
ב עימם והשתתף האחרים, מים
הסחיטה. ממעשי חלק

ה״מרצדס״ ומכונית חזן חשוד
נזעשי־סחיטה של שורה
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 נרחב, בקנה־מידה לסחיטות זכר
 עם לנאשמים ייחסה שהמישטרה

מעצרם.
 הציגה המעצרים שופטי בפני

 לפני החקירה, בתחילת המישטרה
 חסוי, מודיעיני חומר שבועיים,

ה חמשת כי מעיד, שלדבריהם
 רבים. מסוחרים סחטו עצורים

ה את להמיר הבטיחה המישטרה
 סמך ועל ממש, של בהוכחות מידע

 את השופטים האריכו זו הבטחה
נת עתה החשודים. של מעצרם

 של הסודי החומר מאחרי כי גלה
 רק והוא דבר, עמד לא המישטרה

המעצר. להארכת עילה שימש
 עם יחד לנשים. תכשיטים

 שהוגשו בכתבי־האישום גם זאת,
 מיוחסים לבית-המישפט לבסוף

 בסו״ חמורים. מעשים לנאשמים
 ארבעה לבית־המישפט הוגשו הכל

 מתייחס הראשון כתבי־אישום.
שלו ואילו הנאשמים, חמשת לכל
לבדו. לחזן מתייחסים הנותרים שת

 כי מגלה הראשון כתב־האישום
 אירע 1980 בינואר 16ה־ בליל

(״קו אברהם של בביתו פיצוץ
 קריוד בשכונת חננשווילי, נה״)

 על־ בחקירתו באור־יהודה. גיורא
 בזמנו, קונה טען המישטרה ידי
 יודע אינו וכי אוייבים לו אין כי
המטען. את להניח היה עשוי מי

 תכשיטים חנות בעל הוא קונה
ל בתל-אביב. ,52 אלנבי ברחוב

הנאש הופיעו כתביהאישום דברי
 ארבעה בחנותו, ואנג׳ל חזן מים

והב בביתו, הפיצוץ אחרי ימים
 מבצעי את עבורו ימצאו כי טיחו

 לקונה אמרו ״הנאשמים הפיצוץ.
 ויפוצצו ענייניו, את יסדירו כי

 אצלו,״ הפיצוץ את שעשה זה את
 זאת ״כל בכתב־האישום. נאמר

 לו שאין להם אמר שקונה למרות
מעונ אינו וכי איש, עם סיכסוך

בשירותיהם.״ יין

 מייחסים האחרים כתבי־האישום
 משני סחיטות מן יהודה לנאשם

 החזקת וכן נוספים, חנויות בעלי
רשיון. ללא ברטה אקדח

בש קונה.״" כשם ...אחד
 עד ואנג׳ל חזן נעצרו שעבר בוע

 ומן מזרחי נגדם, ההליכים לתום
 דרוזיה ואילו בערבות, שוחררו

 בעניינו לדיון עד במעצר נשאר
הבא. בשבוע
 טען בביודהמישפט הדיון בעת

 עורך־הדיו אנג׳ל, של פרקליטו
 שבכתב־האי־ בעוד כי רום, משה
 בחנותו ביקר אנג׳ל כי נטען שום
הפי אחרי ימים ארבעה קונה של
 הוא זה שבתאריך הרי בביתו, צוץ
 העבריין לרצח בחשד עצור היה

 טען רום עורך־הדיו עוזר. הרצל
 לגבי ללמוד ניתן זו מעובדה כי

 עו־ גם קונה. של מהימנותו מידת
 פרקליטו מועלם, דויד רך־הדין

 והפרקליטים מזרחי, ישראל של
 רום של לדעתו הצטרפו האחרים

והצ קונה, של לאמינותו באשר
 בעצמו קונה כי העובדה על ביעו
גנוב. ברכוש הסוחר עבריין הוא

 כי סבר רובין יעקוב השופט
 לקבוע עדיין קשה המעצר בשלב

 העדים של המהימנות מידת מהי
 עניין כל כי ״ברור והמתלוננים.

 אחד סביב סובב זה בתיק הראיות
 דבורין. השופט קבע קונה,״ בשם
 אם מצידי טעות זאת תהיה ״אך
 מידת לגבי דעה אביע עתה כבר

תפ זהו זה. אדם של מהימנותו
 שידון ביודהמישפט, של קידו

האשמה.״ של לגופה
 הדיון בעת טענו הנאשמים כל

 מפשע, חפים הם כי מעצרם על
ב נגדם. להאשמות יסוד אין וכי
 לפסוק יצטרך זו שבסוגייה עוד

 כי עתה כבר ברור בית״המישפט,
 בעת המישטרה שעשתה הרעש

המציאות. את תאם לא מעצרם
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