
אוו־יהח־ה מישטות
העיירה •11■ ר לב■ נכנעה

 נת־ עוד ואנחנו שארצה, מתי האוטו את חד מסובין מתחנת השוטרים פילו ^
■ ראה.״־־ הקשו־ העבריינים עם להתחיל ששים י
להת־ הלך לא אחרים, כרבים מועלם, בפסק־דין באור־יהודה. השולטים חים

 בבית־המישפט אלה בימים שניתן מפתיע
הת כאשר כי התגלה בתל־אביב, המחוזי

 יוסי בידי שהוכה מסובין בתחנת אדם לונן
השוט רשמו לא אראמי, וכדורי מזרחי

 לאדם טלפנו זאת תחת תלונתו. את רים
 מפחדים ״אנו לו: ואמרו בעיירה מסויים

מזרחי?״ עם מתעסק הוא למה חדד, על
 לא מסובין תחנת שוטרי של זו גישתם

 ששלטו הביריונים שני נגד תלונות עודדה
 נפתחה וכאשר הזרוע. בכוח באור-יהודה

 היה השניים, של בפשעיהם רצינית חקירה
 המרכזי למדור פנה שמישהו אחרי רק זה

ב להרגו ניסה הצמד־חמד כי והתלונן
 המעולה המישטרה מיחידת קצינים יריות.
 במאפיית מושבם את קבעו לעיירה, הגיעו
שלי משם ושלחו משיח, סמי של פיתות

 כדי באור־יהודה, בתי-הקפה לכל חים
והמתלוננים. העדים את לאסוף
 מספיק לאסוף הצליחו זו בצורה רק
 כתב־אישום תגיש שהפרקליטות כדי מידע

הור נשפטו, השניים ואראמי. מזרחי נגד
ארוכות. לשנים למאסר ונכנסו שעו

שחקי ה מי  קובי
ם אגרוף גפני

 סביון. מול בדיוק שוכנת עיירה ך*
 לנמל- הישן הכביש של האחד מצידו י י

ומולו ״אור־יהודה״, שלט יש לוד התעופה

 להם ויתה1.
 לאיים התואנה

המ׳שטוה...״ בחצר
 קילומטרים כמד, רק ״סביון״. דומה שלט

 סביון, של המרכזית הכיכר בין מפרידים
 בחנויות- מסוגננת, בצמחיה המקושטת

 כיכר לבין יוקרתית, סינית ובמיסעדה פאר
 המרכזיות הכיכרות אחת שהיא כפר-אנה,

 אלא אינה זו כיכר באור־יהודה. באור
 ביצה שבמרכזו ענקי, גרוטאות מיגרש
 למימ־ עלובות חנויות כמה וסביבה עמוקה

 או אחד ומיזנון סדקית, ומיני ירקות כר
ל שבורים כיסאות־עץ המוציאים שניים,

בתי־קפה. מה משום ונקראים חצר
 בעלי ועזובה עוני של כזו באווירה

 וחברו מזרחי יוסי השולטים. הם הכוח
 בבתי- זמנם רוב את בילו אראמי כדורי
משח כשהם אור־יהודה, של הקטנים הקפה

חרי משקאות ולוגמים (קוביה קלפים קים
 בעיירה, שליטתם על חלק לא איש פים.
 המקום. מאנשי שביקשו מה כל קיבלו והם
 מזה. קל דבר היה לא מכונית רצו אם
 את וביקשו מכונית בעל לאדם פנו הם

 מכים היו לסרב מישהו העז אם מכוניתו.
 מיצחק ביקשו שעברה, בשנה בפסח, אותו.

 את לפורמייקה, בית־מסחר בעל מועלם,
 עליו התנפל מועלם, סירב כאשר מכוניתו.

אגרו ״שני :לו ואמר בפניו הכהו מזרחי,
אקח אני באור־יהודה. גבר מאחלה פים

 כמה אחרי לשתוק. והעדיף, במישטרה לונן
 שישב גובי, למשה ואראמי מזרחי פנו ימים

מכו את וביקשו אנוואר, של בבית־הקפה
סירב. כאשר במכות זכה הוא גם ניתו.

 זהב שרשרת
למשיח

ב לירות 5000 כדורי הפסיד אשר ך*
 בברא־ משה בשם לאחד מישחק־קוביה ״■

 אבל כערבון. זהב טבעת לו נתן שווילי,
אב יגאל בשם לאדם כדורי פנה למחרת

 מ- הטבעת את שיפדה ממנו ודרש רהם
 החוב את מכספו לו וישלם בבראשווילי

 המכות למנת זכה יגאל הלירות. 5000 של
ש השליחות את למלא סירב כאשר שלו

עליו. הוטלה
 בני- לחנניה שלו שרשרת־זהב מסר אז

 לסמי אותו ושלח ביהלומים, העוסק מינוף,
 תמורת השרשרת את לו למכור כדי משיח,

 פדה הכסף, את קיבל הוא לירות. 5000
ב בנימינוף את מייד ושלח טבעתו את

השר־ את ממנו שיקח כדי למשיח, חזרה

מיזרחי עכריין
— בכל ידו

 הפלא למרבה עתה. זה לו שמכר שרת
 שסמי אלא זו, שליחות גם בנימינוף מילא
 שילם עבורה השרשרת את להחזיר סירב

כספו. במיטב
מפח הם מדוע ידעו השכונה אנשי

כא משנה, יותר לפני כבר מהשניים. דים
 יצחק ראש־העיר, עם מזרחי הסתכסך שר

 הקטנה בתו עם מזרחי הלך בוכובזה,
 ראש־ של מישרדו אןן והפך לעיריה דייזי

 חלונות ניפץ רהיטים, שבר הוא העיר.
פוג אחרי כמו המקום את והשאיר ודלתות

אתו. להתעסק פחדו אנשים רום.
 שידם כמי הנאשמים את להגדיר ״אפשר

 בפסק־ השופטים כתבו בם,״ כל ויד בכל
המקום. שליטי הם כי סברו ״הם דינם.

 ואיש .להם מגיע רוצים שהם מה כל
הצליחו ואמנם להם. לסרב רשאי אינו

ארמי עבריין
בו כל ויד —

 המקום, אנשי על חיתיתם את להשליט
במישטרה.״ התלוננו שלא

מים איו
המשטרה בחצי

 חדד, אברהם החוץ, מן איש זה יה ^
 את לגלגל החל אשר בת־ים, תושב 1 1

הפרשה.
 משיח, סמי של באולם־חתונות עבד חדד

 ב־ העסקים במרבית שולטת שמישפחתו
 בתקופה עבד הוא שגם מזרחי, אור-יהודה.

 אתו הסתכסך משיח, של במאפיה מסויימת
 סמי. אצל לעבוד שיפסיק מחדד ודרש

 כוונותיו, רצינות את לו להבהיר כדי
 עם יחד עליו, התנפל ושם לביתו הזמינו
נמרצות. מכות היכוהו השניים אראמי.
 המקום תושב היה שלא מכיוון אולי

 המקומית המישטדה יחס על ידע ולא
 ב־ והתלונן חדד הלך הביריונים, לשני

 חוקר שקיבל. המכות על מסובין מישטרת
 לא אך דבריו, את שמע לביא שלום בשם
 שלח אלא תלונה, רשם ולא תיק פתח
רפו תעודה להביא כדי לביודחולים אותו
לעין. נראו גופו על שהחבלות כיוון אית,

 טילפן לבית-החולים, הלך שחדד אחרי
 משיח לסמי מסובין תחנת של היומנאי

 למה חדד, על פוחדים ״אנחנו לו: ואמר
 חדד חזר וכאשר ?״ מזרחי עם מתעסק הוא

 לו חיכו לתחנת־המישטרה מבית־החולים
 התנפלו הם התחנה. בחצר תוקפיו שני
 למיש־ פנייתו את לבטל עליו ואיימו עליו
טרה.

כי הדבר ״מפליא :השופטים אומרים

 חדד על לאיים חוצפה לנאשמים היתד,
 ומפליא שהתלונן. לאחר המישטרה, בחצר
 שאין סבור היה מישטרה שאיש מאוד

 חדד של תלונתו בעיקבות תיק לפתוח
מפ יותר ועוד לחקירה. מקום כאן ואין

 שחדד כדאי שלא לסמי, האזהרה ליאה
 , מזרחי.״ על יתלונן

ש אחרי לבסוף'לחקירה, הגיע העניין
 מי- משיח. מישפחת עם הסתכסכו השניים
בחיי שולטת אחים תשעה בת זו שפחה

 :הזהיר ־היומגאי
 להתעסק ״׳למה
מיזרחי?״ עם

 היה סמי, האחים, אחד בעיירה. המסחר
ארוכה. תקופה במשך משיח של פטרונו

ניכנע שלא ,,מי
אק״ — אני מ

חוב לא השניים בין הסיכסוך הדת ^
 סמי חדל אחד יום אך במישפט, הרה ■•

הח ואז מזרחי, של הטוב השליח להיות
 על איים הוא בו. להתנקם מזרחי ליט
 והתחיל סמי, עבוד לעבוד שיפסיק חדד

לשעבר. פטרונו את להטריד
 במכוניתם ואראמי מזרחי רדפו אחד יום
 השיגוה וכאשר סמי, של מכוניתו אחרי

הנהג. לעבר ירו
 בעניינם הרצינית החקירה החלה כך

 בסופו הביאה אשר ואראמי, מזרחי של
 נגד ומפורט ארוך לכתב־אישום דבר של

 לנדשטיין אברהם על־ידי שהוגש השניים,
תל־אביב. מפרקליטות

 חברתי,״ הווי של עגום סיפור ״זהו
ש ונורמות־חיים ״מושגים השופטים. קבעו

 לפי זה• מישפט של במהלכו לנו נתגלו
 יום של מעשה הוא סחיטה אלה נורמות
 מי יוצא־דופן... דבר בכך ואין ביומו,

 שמתלונן מי לו, אוי לסחיטה נכנע שלא
 מישפט, מתנהל אם ומלשן. מאניאק הוא

 נשים רק ולא עמו, חיים וידידים קרובים
 הוא שמקומם גברים גם אלא וילדים,
 באולם ימים במשך יושבים — בעבודה

 במהלך מתערבים פעם ומדי בית־המישפט
מפ העדים ובהערות. בהתפרצות המישפט

 את ומייפה מתקן שמדבר, מי גם חדים.
 הנאשמים, לרצון אינה העדות ואם עדותו.

 צורך ויש ׳ולאיים לצעוק מהססים הם אין
מהאולם.״ להוציאם

 לנד- התובע הצליח העדים פחדי חרף
 מעלליהם את לבית־המישפט להוכיח שטיין

ה פרטי בכל הורשעו והם השניים של
 נחמיה אבנור, חנה השופטים על־ידי אישום

 לתשע נידון מזרחי גלעדי. וישראל בר
שנים. לשבע וכדורי מאסר שנות

 למפכ״ל, התובע על-ידי הועבר פסק-הדין
הת את לבדוק כדי השופטים, בקשת לפי

מסובין. בתחנת השוטרים של נהגותם
■1 אלון אילנה
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