
 בעל תל-אביב, של העולם־התחתון מלכי
 קבוע ומבקר בשוק־הסיטונאי, חנויות שתי

 ל- הסמוכים שברחובות הקלפים במועדוני
מ אחד היה אבו סלומון הירקון. רחיב
 באותה שאיימה המאסיה־הצרפתית ראשי

 אז שנקרא מה של ההגמוניה על תקופה
 היה מראשיה שאחד המאפיה־הישראלית,

 הכירו לא השניים הנראה, ככל מיזרחי.
 כל ביניהם היה שלא ובוודאי זה, את זה

קשר.
 הלך 1970 באפריל 7וה־ 6ה־ שבין בלילה

 אל- שומר־ראשר, בחברת מיזרחי, עזרא
 ב־ והירקון אלנבי הרחובות בקרן מליח,

 יריות- ארבע נשמעו לפתע תל־אביב.
 והמידרכה נפלו, ואלמליח מיזריחי אקדח.
 במקום, מת מיזרחי דם. הוצפה שלידם

 ש־ במונית הובל הפצוע אלמליח ואילו
ב הדסה. לביתיחולים המקום ליד חנתה

 ברונו המונית מנהג אלמליח ביקש ירד
ש מה דנוך לשימשון ״תודיע הויזמן:

מפצעיו. אלמליח מת בבית־החולים קרה•"
 ישראל של אחיו הוא דנוך שימשון

 נתפס הרצת אחרי ארוכות דקות דנוה
 ועל־ידי חיילים כמה על־ידי אבו סלומון
 שעבר לזוטובום הוכנס הוא דנוך. ישראל

 לתחנת־המישט־ על־ידם והובא המקום, ליד
החיי עדויות. מסרו ודנוך החיילים רה.
 נשכח דנוך לבית־המישפט, הוזמנו לים

מה. משום

חברי//
;/ שנרצח

 נמסרה דנוך של הראשונה דותו *י
 לתחנה. אבו כשהובא מיד במישטרה ?
 טופס- על נרשמו ודבריו אז סיפר דנוך

 בערך, 23.50 בשעה ״היום, רשמי: עדות
 .13 אלנבי שברחוב במועדון־הקלפים הייתי

מכיר לא ׳שאני אדם לקלוב נכנס לפתע,
 בעזרא׳. ירו ,ישראל, :אלי וצעק אותו,

 וראיתי בריצה, החוצה יצאתי מיד אני
 היר-—אלנבי בצומת אנשים ישל התקהלות

 שהוא שמטוב, עזרא את וראיתי קון,
 ואזרחים דם, שזב בראשו פצוע חברי,

 אותו ומכניסים הידיים על אותו מרימים
 אני לבית-חולים. אותו שלקחה למונית,

 שאני אדם מעוד שעה באותה שמעתי גם
 שצעק מונית, נהג והוא אלמליח, מכירו,

 במונית לקחו אותו וגם פצוע, הוא שגם
לבית־החולים. אחרת

 לי אמרו שאזרחים לכיוון רצתי ״אני
ה ברחוב היה וזה הרוצח׳ אחרי שרצו
 ורצתי רצים, בחיילים הבחנתי ואני ירקון•

 לאחר אותם, לעקוף החלטתי שם אחריהם.
 בן־יהודה, לכיוון נם־ציונה לרחוב שפנו

 טחומפלדור, לרחוב בריצה נכנסתי ואז
 נם־ לכיוון בן־יהודה רחוב דרך ויצאתי
ש אזרחים, על־ידי לי נאמר ושם ציונה.
 לתוך והכניסוהו הרוצח את עצת חיילים
 בן־ ברחו£ אליהם הצטרפתי ואז מונית.
 למישטרת לנסוע לנהג והורתי יהודה,

 דיזנגוף למישטרת וכשהגעתי דיזנגוף,
השוטרים. לידי מסרתיו
סמי. בשם שירה האיש את מכיר ״אני

 נזישפט בעת שצולם כפי דמך נראה משמאל בתמונה אביבי.
 עונש־ דנוך מרצה כיוס מנאשמיו. אחד היה שהוא הרצח־הכפול,

 אבו את שהסגיר זה היה שדנוך למרות שנתיים. בן מאסר
אבו. את שדן מבית־הנזישפט עדותו הועלמה למישטרה,

| ך1ד י ן | ך | |1ן הרשמי שעיסוקו דנון, ישראל ך
• | י י1 ^ י ' * תל־אביג בעיריית פקח היה י

 ובארים. דיסקוטקים וכשומר העולם־התחתון כאיש ידוע היה
תל־ במועדון־לילה סטריפטיזאית בחברת בתמונה נראה דנוך
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 על (מצביע לי מוכר לא שם־מישפחתו
 ולפני ידועה), לא שכתובתו סלומון, סמי

 שונים אזרחים על־ידי הוזהרתי כשבועיים
 שסמי לי שנאמר זוכר אותי. שמחפשים

ו אותי, לרצוח מתכוונים שלד והחברים

 איתם שהביאו שבחורה היא לכך הסיבה
 ובחורה לזנות, להורידה ורוצים מצרפת

להציל יכול שאני לה אמרה מסויימת

לחקור: תובעדוה העולס
 ממנו •מהאקדח שקבע הדו״ח־הכדיסטי, הוצג לא מדוע •
ץ כית־המישפט לפני ״נקי״, היה מיזרחי עזרא ככיפול, נורה,

דנו!־, שישראל כית־המישפט לידיעת הוכא לא מדוע •
 את שהסגיר הוא תל־אביב, של העולם־התחתון מאנשי אחד

 עדויות היו המישטרה שכידי למרות למישטרה, אכו סלומון
ץ זה כעניין על־ידו חתומות

 והאם הרצח, כשעת דנוד ישראל של האליכי נחקר האם •
? ערכ״הרצח ומיזרחי דנוך כין מערכת־היחסים נחקרה

כירושלים, סגל עורכי־הדין למישרד הפריצה נחקרה האם •
?• החקירה תוצאות היו ומה

 אך אותי, חיפשה לכן אני. רק מזה. אותה
 מצאה ובמקומי אותי. למצוא הספיקה לא
 ומאחר שמטוב. עזרא שנרצח, חברי את

 יום, באותו עזרא עם נפגשתי לא שאני
 סיפר עזרא ׳ולמחרת עליה, שמר עזרא אז
הסיפור. כל את לי

 אך מכיר, איני וכתובתה הבחורה ״שם
 ושעלתה ספרדית, דוברת שהיא לי ידוע

כשלושה לפני סמי של חבריו עם ארצה
שבועות.״

״מכיר
ארוכה״ תקופה

 לחוקריו, דנוך סיפר עדותו המשך ,ך*
שבו שלושה איימו, אנשים שארבעה ^
 שהוא משום מיזרחי, על לכן, קודם עות
 ספג סמי, מהארבעה, אחד הבחורה. עם היה

ל הוויכוח. בלהט ממיזרחי מכת־אגרוף
ל כרטיס־טיסה מיזרחי קנה דנוך דברי

מהארץ. אותה ושלח בחורה
ך: מציין העדות של בסופה  ״את תו

 4כ־ ארוכה, •תקופה מכיר אני החשוד סמי
ב מבקר שהיה מאחר וזאת בערך, שנים

 כשלוש ומאז עבדתי. בהם דיסקוטקים
 לפני וחזר ׳לצרפת, הארץ את עזב שנים

שעימם חברים מיספר עם ביחד כחודש,

 שמעתי ואני מקומות, מיני לכל הופיע
מצרפת.״ גנגסטרים שאלד,

 1.30 בשעה נמסרה דנוך של עדותו
 את דנוך עזב העדות תום עם אחר־חצות.

 לפנות- 4.30 בשעה אך •תחנת־המישטרה,
 מסירת שבעת טען הוא אליה. חזר בוקר

 רוצה והוא מבולבל, היה הראשונה העדות
 שני עוד ׳שראה סיפר דנוך עליה. להוסיף
 לדבריו, מקום־הרצח. ליד צרפתיים אנשים

 רוצה והוא נעצרו, שניים שעוד שמע הוא
 השניים הם שנעצרו השניים אם לראות
ראה. שהוא

 בבית- הועלו לא אלה מאלפות עדדות
 ו־ אחרות רבות עדויות כמו המישפט,
 מעניין לא אבו סמי את חשובים. מיסמכים

 כל מיזרחי. עזרא של רוצחו מיהו כלל
 שבו מהכלא, לצאת זה מבקש שהוא מה

בכפו. עוול לא על לדבריו, יושב. הוא
פרק לבקשת נעתר בית־המישפט־העליון

 מישפט עריכת על והורה אבו, של ליטיו
 היועץ־המישפטי של לדעתו בניגוד מחדש,

יתווס החדש׳ המישפט יערך אם לממשלה.
 לתמיהה: רבות תמיהות עוד בוודאי פו

 דנוך שישראל העובדה, הוסתרה ״מדוע
 מעיני למישטרה, אבו סלומון את הסגיר

ז״ בית־המישפט
כסידרה) ראשונה (כתכה
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