במדינה
)המשך מעמוד (65
תה ,לפני שבוע ,להחזיר לו את
החבילה .כשפתח שי״ק את נרתיק
העור שהיה בחבילה ,גילה את ה
סיבה לחשדות המישטרה .הנרתיק
הכיל שלוש חותמות :אחת של
״איזור 5״ ,הממוקם בתל־אביב-
יפו ,השניה גם היא של אותו אי־
זור ,אך נושאת את השם ״עזה״,
והשלישית ,שהגיעה אל שי״ק ב
טעות ,שייכת ל״איזור 6״ ,ומיועדת
לסוכן של רשות תבל היושב ב-
ג׳דה שבערב־הסעודית.
שי״ק )שלום ,יושר ,קדושה( נצר
למישפחת רבנים ידועה ,מבטיח
לא לעשות שימוש לרעה בחותמת
השייכת לסוכן הסעודי של האיר-
גון .לדבריו זוכה שירות חבל ל
הצלחות תכופות והולכות .הסוכן
בהונג־קונג ,למשל ,הצליח להגיע
להסדר עם ממשלת סין העממית,
על-פיו יקבל כל אזרח סיני־המצוייד
בדרכון של רשות שירות תבל גם
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בדרכה לתחנת המישטרה ,אלא סט
תה לכיוון פארק הירקון .שם אמרו
לה השניים כי אם תתמסר להם
ישחררו גם אותה .הבחורה מיהרה
לעשות את מבוקשם ,אבל כאשר
הסתלקה לדרכה הספיקה עוד לר
שום את הספרות האחרונות של
המכונית .כאשר מצאה את הסר
סור שלה החליטו השניים כי גילו
אנשי מישטרה מושחתים ,ומיהרו
להתלונן במישטרה.
המישטרה התייחסה לתלונה ב־
כובד־ראש ,ומיהרה לברר מיהם
השוטרים שסרחו .אולם לפי מיספר
המכונית התברר מייד שאין מדובר
כלל במכונית מישטרה ,אלא ב
מכונית פרטית .ואז הסתבר כי שני
הבחורים הצעירים ,שעמדו לפני
גיוסם לצה״ל ,החליטו להשיג בחי
נם שירותיה של פרוצה תוך כדי
התחזות לאנשי מישטרה.
המישטרה עצרה את השניים ,ו
השבוע — שנה אחרי המיקרה —

חב מבעלי־עסקים ,ועוד שורה ארו
כה של פשעים חמורים ,שהמאפיין
את כולם היא העובדה שמעולם לא
נמצאו ראיות מספיקות כדי להו
כיחם בבית־המישפט.

מספרת שמדליק אנג׳ד:

אני נחנקת .כל יום שעובר מו
ציא לי יותר ויותר את הטעם ל
חיות .כל בחורה אחרת ,שהיתר,
עוברת אלפית ממה שאני עברתי,
היתה מתאבדת כבר מזמן .זה סיוט
אחד ארוך שאין לו סוף.
התחתנתי עם שמעיה בדיוק לפני
שנה ,ומאז אין לי יום ואין לי
לילה .אין לי חיים פרטיים ואין
לי רגע של מנוחה .הכל הלך ל
קופה של המישטרה .היא השתלטה
על חיי בצורה מוחלטת .הפכתי
להיות אדם חופשי רק באופן תי
אורטי .למעשה אני אסירת־עולם
של המישטרה.
כשאני מדברת על המישטרה אני
מתכוונת רק ליחידה המרכזית של
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שופט וולד )במרכז(
לא כל חשד הוא שוחד
דרכון של סין העממית ,ויוכל ל
צאת את המדינה .יוזמתו האחרונה
של שי״ק בישראל  :הנפקת בולים
בינלאומיים של הרשות והוצאת
תעודות־נישואין מטעם האירגון.

מישטרה
אונם גסדי מי ת
הצעירים התחזו
לשוטרים כדי 7קכ?
שרותי־זוגה בחיגם
אנשי היחידה המרכזית במשט
רת דיזנגוף בתל־אביב רתחו מ
זעם .״מי הוא השוטר המנוול ש
תפס זונה והציע לשחרר אותה אם
תתמסר לו ?״ שאלו איש את רעהו.
זה עתה התלונן סרסור ,כי מכונית
ובה שני צעירים ,שהציגו עצמם
כאנשי היחידה המרכזית ,עצרה
ליד חברתו ,העובדת בזנות ברחוב
אידלסון בתל־אביב .השניים הודיעו
לה כי היא עצורה .כאשר עלתה
הבחורה למכונית התקרב הסרסור
למקום וניסה להתערב ,ואז ציוו
גם עליו להיכנס למכונית ,בהסבי
רם כי גם אותו הם עוצרים.
המכונית היתה בדרכה לתחנת
המישטרה בדיזנגוף .שני הצעירים
הודיעו למוקד ,במכשיר מוטורולוז
שהיה מורכב במכונית ,שהם מבי-
איים איתם זונה למעצר .הסרסור
התחנן שישחררו אותו ,כיוון ש
אין לו כל קשר לעניין ,ולהפתעתו
עצרו השניים את המכונית ואמרו
לו  :־ ״יאללה ,תתהפף מפה ,אבל
מהר.״ הסרסור הנדהם אפילו לא
טרח לרשום את מיספר המכונית.
הוא היה משוכנע כי אלה אנשי
מישטרה ,וכי הוא ניצל בנם.
המיספר הגורלי .אולם להפ
תעת הפרוצה לא המשיכה המכונית
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נידון אחד מהם ,רוני חמדני ,ל
שלוש שנים מאסר על־תנאי ,אחרי
שהודה באשמת אינוס בתרמית.

מישפט
אשר* ■חוס או ,
האב רצח את
הסבתא ,הכן נידון
ע? שימוש כחשיש
רק לפני ימים ספורים נידון של
מה גולדשטיין למאסר עולם על
רצח אמו סופיה ,ומיד אחר־כך
השתמש בכך בנו של גולדשטיין,
כנימוק להקלה בעונשו הוא.
אבנר גולדשטיין ,חייל בן ,19
משמש בשירותו בנח״ל כרועה
צאן .הוא בנו של שלמה מאשתו
הראשונה ,ממנה נפרד לפני ש
מלאו לאבנר שנתיים .מאז לא הת
ראו השניים• אבנר נשאר עם אמו,
וגודל על־ידי הגבר שנשא את
אמו לאשה.
אבנר הוא צעיר נאה ! העומד
לשאת אשה בימים הקרובים .הוא
נתפס כשברשותו חשיש ועמד
לדין בפני בית־הדין הצבאי.
שימוש בחשיש הוא העבירה
הגוררת עמה בצד,״ל עונש מא
סר כימעט ודאי .וגולדשטיין חשש
מעונש מאסר .אחרי שהודה באש
מה ,טען סניגורו ,אברהם אורן,
כי הצעיר נמצא בתקופה קשה
מאוד בחייו .רצח סבתו על־ידי
אביו השפיע עליו קשה והוא עדיין
סובל מטראומה נוראה זו .הסניגור
ביקש מבית־המישפט להתחשב ב
ילדותו של הנאשם ,ובעובדה ש 
הוא עומד לשאת אשה בימים אלה.
בית־המישפט התחשב בנסיבות
המיוחדות של המיקרה הזה ,ולא
גזר על אבנר עונש של מאסר ב
פועל.
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תוכם!
עצריו החוזרים ונשנים של
" י שמעיה אנג׳ל ,מי שהוגדר על-
ידי המישטרה כעבריין מס׳  1ב
ארץ ,הביאו את אשתו שרה )״שמד
 ליק״( אנג׳ל בת ה* 21לידי מש 

בר .היא החליטה לספר על חייה
עם הגבר בן ה־ ,28שהמישטוזז
מייחסת לו עד היום חמישה מעשי
רצח ,שליטה על רשת סמים בינ
לאומית ,סחיטות בקנה־מידה נר־

הם חייה של שמוליק אנג׳ל
 11״ ; \ 1 1*11ך  1ך
עם בעלה ,שמעיה אנג׳ל.
 1 1\ 111 14י ן
הגורם לכך הוא ,לדבריה',המישטרה ,שאינה מניחה
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מישטרת תל-אביב .זאת היחידה ש
מטפלת בשמעיה אישית .שוטרים
אחרים בכלל לא מתקרבים אליו.
המצב הגיע לידי כך שאני מכירה
כל אחד מתוך עשרות הבלשים של
היחידה הזאת .אני כבר מרגישה
שזאת המישפחה שלי .אבל עם
מישפחה כזאת אני מעדיפה להיות
יתומה.
הפלשים באים אלינו הביתה
בימעט כל יום ,לפחות שלוש
פעמים בשבוע .בדרך כלל הם מע
דיפים את השעות הקטנות של
הלילה .הם פשוט נכנסים ,מבלי ל־

להם .בתמונה הם נראים זמן קצר לפני נישואיהם.
בתמונה למעלה מימין :שמעיה מדגים כיצד נכבל
על־ידי הסוהרים ,בעת שריצה עונש מאמר.
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