
 כמה תוך שיוגשו האישום תכי־ ן*
 חבורת־הכרם, ראשי שבעד. נגד ימים

ה שיו השנים רבת לפעילות קץ ישימו
בעו המישטרה, לדברי ששלטה, חבורה

 ה־ בידי רבות. שנים בישראל הפשע לם
 קרוב מעודד, אבנר של הודעות מישטרה
 על שמע כי אושרי, טוביה של מישפחה

 ומרחמים מאושרי תיכנונו ועל הרצח
 מייד וכי שאירע, לפני ימים כמה אחרוני

לה וביקשו אושרי לו קרא החיסול אחרי
 המיש־ בידי המבותרות. הגופות את סיע

המתארות ערוסי, רמי של הודעות טרה

 0(שמא1אתרוג■( וחמים
 ■שאו בחדל השוחה

 עוד כל לכלא מחוץ
לישראל יחוור לא

הוד אולם חזה. שבו הרצח, מהלך את
 ואהרוני אושרי את קושרות לא עותיו
כעדו קבילות אלה הודעות עצמו. לרצח

 אם גם החדש. החוק לתיקון בהתאם יות
בהודעו די הרי עדי-מדינה, ישמשו לא

 ואחרוני. אושרי את להפליל כדי תיהם
 כתבי- תגיש כי הודיעה, הפרקליטות

 יצחק נגד גם ברצח שותפות על אישום
 איל- לוי, מימון רחמים, של אחיו אחרוני,

מרא דנוך, ישראל הירושלמי, המלונות
 נגד וכן אחותו, דנוך, שרה החבורה, שי

כהן. משה
להפ המישטרה של ההחלטה נחישות

בעי נבעה חבורת-הכרם ראשי את ליל
 במיש־ המחוזי בית־המישפט ממיצאי קר
 המיש- במהלך מזרחי־האיץ. בצלאל פט
ש רבות, פשע פרשיות נחשפו הזה פט

מ להן אחראים היו חבורת־הכרם ראשי
 ב־ נגדם. לפעול טרחה שהמישטרה בלי

ומיו סמויים קשרים גם נחשפו מישפט
 לבין חבורת-הכרם ראשי בין במינם חדים

 בצה״ל קצינים במישטרה, בכירים קצינים
אוש את הגדיר פסק־הדין עסקים. ואנשי

 הפשע עולם בראש כעומדים ואהרוני רי
 המיש־ רוצה אם כי ברור והיה בישראל,

 את להפליל עליה כבודה, את להציל טרה
מחיר. בכל השניים
 מזרחי־הארץ של הדיבה מישפט לולא

ממשי אושרי וטוביה אחרוני רחמים היו
 זו כי ייתכן הפרעה. ללא במעשיהם כים-

 בין לאחרונה שפרץ החמור לריב הסיבה
ושו ידידם מזרחי, בצלאל לבין השניים

בעבר. תפם
חזוי  בשקט ל

למלכודת! —
 המישטרה עם קשריהם עוצמת ל

כאשר עתה. שאירע ממה ללמוד ניתן

 החלו את ימלא מי
 ריסוק עס ש״ווצו

 הפשע תנודת
ספו בארץ 1 מ׳

 עד- יהיה ערוסי רמי כי המישטרה סיכמה
מפרק גם בסוד הדבר את שמרה מדינה,

 אליהו לעורך־הדין דלף הדבר אולם ליטו.
 מזה חבורת־הכרם של פרקליטה קידר,
 בטלוויזיה מרעישה בידיעה רבות. שנים
 והקריין המפתיע עד־המדינה על נמסר
 על־ידי לפירסום נמסר הדבר כי ציין,

קידר. עורך־הדין

 חזר והוא ערוסי את הרתיע הפירסום
 ימים כמה עד־מדינה. לשמש מהסכמתו בו

 עם בעל־פה המישטרה סיכמה מכן לאחר
החבו ראשי נגד יעיד כי מעודד, אבנר

 המיש- חוקרי מפי הדיעה דלפה שוב רה.
ה מעריב, של ועיתונאי לעיתונות, טרד,

בהבלטה. פירסמה ולקידר לאושרי מקורב
 קציני יש כי מוכיחות, אלה הדלפות

ל לסייע היום גם הממשיכים מישטרה
 דד שטמנה המלכודת חבורת־הכרם. ראשי

 בין הצליחה, ולאהרוני לאושרי מישטרה
אח־ יחידות מפני שהוסתרה מפני היתר,

 די המישטוה בידי
 □,להאש נדי ראיות

 התמדת דאש׳ את
תפשע בעולם ששלטה

 בנושא. טיפלו שלא המישטרה של רות
 אלכס של חמורים פשעים לחקירת היחידה

 אנשי את לשכנע הצליחה איש־שלום
 נגד רק כוונו החשדות כי חבורת־הכרם

 המיש- ברצח. שסייעה הקטמונים חבורת
מאול מסיבת־עיתונאים ביימה אף טרה
 הקטמונים, חבורת מראשי אחד של תרת

 גסיונות נגד התריע שבה אמסלם, אליהו
 של מיטענים באמצעות לרצחו כביכול

 בחוץ- ששהו ואהרוני, אושרי חומר־נפץ.
 כי הודעות בארץ מאנשיהם קיבלו לארץ,

ו חזר אושרי בשקט. לחזור יכולים הם
למלכודת. נפל

ביפו, פיצוצים
בידושליס ורצח

 ל- לציבור נודע חכורת־הכרם ד *¥׳
 מאמרים סידרת באמצעות ראשונה ?

 בינואר פירסמתי שאותה זה, בשבועון
 הברחות־סמים עסקי תוארו בסידרה .1978

ב מטבע הונאות בינלאומי, בקנדדמידה
 ועסקי- באמריקה עסקי־סמים אירופה,
לרא תוארה כן בלתי־חוקיים. יהלומים

 בדרום- הישראלי העוקץ פרשת שונה
 שנית נחשפו האלה הפרשות כל אפריקה.
מזרחי־ווארץ. במישפט

יו בישראל חבורת־הכרם של חיסולה
 בחוץ- אחרוני של שהותו ריק. חלל תיר

העס הפעילות המשך את תבטיח לארץ
 בישראל. לא אולם שם, החבורה של קית
חבו תתפוסנה החבורה של מקומה את

ב כבר הפועלות וצעירות, חדשות רות
בירו והרציחות ביפו הפיצוצים אמצעות

שלים.
 יד הפשע ראשי עשו שבה התקופה

 מפעם שקיבלו המישטרה, חוקרי עם אחת
הגנו ותמורתו פשע של פיענוח לפעם

 וישראל אושרי טוביה
 צפויים דמן(מימין)

מאסו  חוקם עד ממושך ו
ח פשע בפרשיות ונו

 מודיעים, כביכול, שהיו, הפשע ראשי על
 לפעול המישטרה תצטרך מעתה חלפה.

 קשרים. וחסרי אלימים עבריינים נגד
 חבורה שתקום עד תחלופנה רבות שנים
 זרועות עם מסועפים כה קשרים בעלת

 לחבורת־ שהיו כפי והמימסד המישטרה
הכרם.

 :■ לכיב יגאל
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