
 הבטחתה, את קיימה האם יינים.
 חברה למען חייה את והקריבה

? יותר טובה
 שמעיה לקירבת רתיעה שולי

 נחמיאס, מישל הברה, דרך אנג׳ל
ה נחמיאם, יפו. תושב הוא שאף

 את לשאת ביקש לאנג׳ל, מקורב
ני את דחתה היא אולם שולי.

ש בטענה ושוב, שוב שואיהם
 הירבו בני־הזוג לכך. מתנגד אביה

 החומר ולפי אנג׳ל, עם להתרועע
 חגית את גייסו המישטרה שבידי
 בחוגי הסתובבה היא שאף ולדמן,
 כ־ שתשמש בדי התחתון, העולם

 סתומה שנשארה משאלה בלדרית.
 את למישטרה העביר מי היא

 ולדמן •שהביאה הסם על המידע
ארצה.

הת פצצה,״ שהוא חומר לנו ״יש
 ״באשר הצח״ם. מאנשי אחד בטא

ית והדברים החקירה ותןסתיים
 של אמות־הסיפים יזדעזעו בהרו,
 יפול לא שמעיה התחתון. העולם

 אחרים.״ רבים עוד איתו יפלו לבד.
 על־פי המישטרה, סבורה כיום
 בי בתיק־החקירה, שנצבר המידע

 מסיקה עמוס הידוע העבריין
 שותפו הה בתל־אביב מכפר־שלם

 נרחבת רשת בהפעלת אנג׳ל של
 ולהפצתו ארצה הרואין להברחת
 זו לרשת מימכר־הסמים. במרכזי

ונחמיאם. שלי גם השתייכו
 חקירה דממת

ת *ד ט חל מו
 לא ״שמעיה

לבד!״ יפול
ה קופת־ של מעצרה לפני מ

 בפרשה. הראשי חשוד ךיי
 מי ,30ה־ בן אנג׳ל שמעיה י י

 המישטרה על־ידי בעבר שהוגדר
נמצא בישראל, 1 מס׳ כפושע

אנג׳ל שרה
יומיים כעבור מחדש ונישואין — גירושין

 ה־ כוונת על האחרונות בשנים
שביכול מה בל שעשתה מישטרה,

 לבית־הסוהר, להחזירו כדי תה
 שנים. שלוש לפגי השתחרר משם

 כחשוד ונשנים החוזרים מעצריו
אח חמורים ובפשעים ברציחות

״להת המדהימה הצלחתו רים,
 מרשימה מחדש פעם בכל חלק״

 של זו ומעוררת־חלתלה ארוכה
 המסחררת עלייתו סיפור תיקים,

לעצ שכבש ללא־עוררין והמעמד
הסי התחתו!ן, העולם בצמרת מו

 הקאריירה זכתה שבו הנרחב קור
 הכתובים באמצעי־התיקשורת שלו

 אלה בל — כאחד והאלקטרוניים
 לאגדה. שמו את מכבר זה הפכו

 המיש־ של הכישלונות שרשרת
 ולו להוכיח, הצליחה שלא טרה,
 אנג׳ל כי טענתה את אחת, פעם
 וחסר־רחמים, מסוכן רוצח הוא

 לאתגר, נגדו החקירה את הפכה
 יוקרתה רבה במידה תלויה בו אשר

בולה. המישטרה של
הצ כי החוקרים בטוחים הפעם

 אנג׳ל על ידיהם את לשים ליחו
 יצליחו כי משוכנעים הם סופית.
 מאחרי עומד שהוא רק לא להוכיח

 אלא ונחמיאס, שלי של רציחתם
 מקופת- ניבר חלק להוכיח גם

 בעבר. לו יוחסה שכבר השרצים
 מתכוונת החקירה התקדמות עם

 נרחבים מעצרים לבצע המישטרה
 ועבריינים בדוקאים בקרב נוספים
ל מקשרת היא שאותם ידועים,
לאנג׳ל. המיוחסות השונות פרשות

 רקע על ליעדו. זה משלוח הגיע
 הרשת. ראשי בין סיכסוך נוצר זה

 המחלוקת את ניצלה המישטרה
 מידע לצבירת מתוחכמות בדרכים

 שנתן, הוא זה נעלם ריב נוסף. רב
 להתפתחות הזינוק את הנראה, כפי

החקירה.
 של מותו גם מתקשר זו לפרשה

ש עמום, של אחיו מסיקה, בנימין
 מאקדח, השבוע השני ביום נורה
 למרות בכפר־שלם. לביתו סמוך

ש האפשרות נחקרת כי שפורסם
ה כיוון מופנה התאבד, בנימין
 על- שנרצח לחשד העיקרי חקירה

ל במטרה אנג׳ל, של אנשיו ידי
 על־פי העצור. מנהיגם בידי סייע

 החוקרים סבורים שבידיהם החומר
ו להתנקם היתה הרצח שמטרת
מסיקה. את להזהיר

 לא ונחמיאס שלי של היעלמותם
 גרמה היא החקירה. את טירפדד.

 שנה במשך בטקטיקה. לשינוי רק
 צוות־החקירה־המיוחד פעל שלמה

 המפקח של בראשותו '(צח״ם),
ב התישאול ממדור ליבר מרדכי
 על שמירה תוך המרכזית, יחידה

 בוצעו לא מוחלטת. דממת־חקירה
 תמורת עיסקות הוצעו לא מעצרים,

 היו לא — מכל והחשוב מידע
הדלפות.
 לאנג׳ל הוצמד זו שנה במשך

 על שהתחקה צמוד, סמוי מעקב
 ביממה. שעות 24 במשך עיקבותיו

 צותתו התגורר שבהן הדירות בכל
ה־ הצליחה הנראה כפי לטלפון.

 אנשים לקירבתו להביא מישטרה
 והם הסמוייה, היחידה מן נוספים

 האחרון, חו.מר־הראיות את שסיפקו
ה המעצרים. בוצעו שבעיקבותיו

 ה־ שבידי ביותר החשוב חומר
 צו על־פי לפירסום נאסר מישטרה

 לכל שהומצא בית־המישפט, של
העיתונים. מערכות

 החקירה לקידום רבות שתרם מי
 מישטרת־ של החדש המפקד הוא

תור אברהם ניצב מחוז־תל־אביב,
 התישאול למדור נתן הוא גמן•
 ואף ובאמצעים, בתקציב הגיבוי את

 העניינים. במהלך אישית התערב
 ימים הקדישו עצמם אנשי־הצח״ם

 לעצמם: שהציבו למטרה ולילות
 לבית־ אנג׳ל שמעיה את להכניס
הסוהר.

 כמות ארצה הגיעה ולדמן
 נתפסה. שלא הרואין, של גדולה
 ברובה מיועדת היתה זו כמות

 שהצטבר המידע על־פי הגדול,
 לפני שסיים למסיקה, במישטרה׳

 מאסר עונש ריצוי בלבד וחצי שנה
לא משום־מה בהרואין. סחר על

 בפרשה האחרים העצורים מביו
 שרה שמעיה, של אשתו בולטת

 מייחסת שלה אנג׳ל, (״שמוליק״)
 ובעיס־ ברצח מעורבות המישטרה

 15ב־ הוארך מעצרה הסמים. קי
 בכמה בעבר נעצרה שמוליק ימים.

 בעלה. מעורב היה שבהם פרשות
 ה־ של ונשנות החוזרות הפעולות
ה חיי החקירות, לחץ מישטרה,

 וחוסר־השקט לדירה מדירה נדודים
 עבריין של במחיצתו מחיים הנובע

 בעיק־ העת כל נמצאת שהמישטרה
 בחיי״המיש- לקרע גרמו בותיו,

 התגרשו חודשים כמה לפני פחה.
הת יומיים כעבור אולם בני־הזוג,

מחדש. ונישאו לרבנות חזרו פייסו׳

שגחה הפשע והה
העליונה

קבר הובאה כית־המישפט 6י
ש חשודים, של גדולה צה ״

 בבקשת- ימים. 15ל־ כולם נעצרו
 באופן המישטרה ציינה המעצר

 במעורבות חשודים הם כי סתמי,
 שלי של הכפול הרצח בביצוע

יש נמצא העצורים בין ונחמיאס.
 מחולון, 30ה־ בן ישורון ראל

 בקשר שנה לפני נעצר שכבר
 ו־ בכנופיית־הסמים, למעורבות

מחוסר־הוכחות. ששוחרר
של מעצרם להארכת בהחלטתו

 השופט קבע השונים והחשודים
 מסכת ״התגלתה בר־אופיר: דויד

 אשר עבירות, של ביותר חמורה
 על־ידי בוצעה הדברים על־פי
 מיחי־ אחד שכל מאורגנת, חבורה

כלשהו.״ מסויים תפקיד מילא דיה
 לבית־ הובא עצמו אנג׳ל שמעיה
 מישמר תחת בנפרד, המישפט

 מצוייר היה מאנשיו שאחד כבד,
 מדי להתפלל הנוהג אנג׳ל, בעתי.
 העליונה, בהשגחה והמאמין בוקר
 ביטחונו את בבית־המישפט הפגין

 מעצר- אלא זה אין הפעם גם כי
 נראה הוא חוץ כלפי לפחות שווא.

 בידי שנעצר בעת ורגוע. מעודד
ואמר מטבע הטיל המישטרה,

■

כ״עוזי״) חמוש שוטר־ליווי :(מימין כאזיקים אנג׳ל חשוד
!״אותה אכל הוא ״הפעם

 שהמטבע הבחין כאשר ״פלי״*.
 למעלה, דווקא העץ כשצד נפל

 יהיו ״אוי, :בבדיחות־הדעת העיר
!״צרות

 המעצר הארכת על הדיון בעת
 אנג׳ל, של לפרקליטו היתד, לא

 את המייצג יונה, סמי עורך־הדיו
 עבודה בפרשה, החשודים מרבית

 אבי המפקח המישטרה, נציג רבה.
 ענה מצוות־החקירה־המיוחד, בללי

תגו ב״אין שאלותיו מרבית על
 אם השאלה על גם ענה כך בה״.

 ונחמיאם. שלי של הגופות נמצאו
 והפסיק הסניגור התייאש לבסוף

החקירה. את

י?
 מדוייק׳ פרטים מסירת ״אי

 החשודיו מן מונעת הרצח לגבי
 עצמם, על להגן האפשרות את

 יכו ״כיצד יונה, עורך־הדין טען
 ה! אם חפותו, את להוכיח אדם

 אפיל לו למסור מסרבת מישטרה
 הוא שבה העבירה ביצוע מועד את

 אליבי] להביא יוכל כיצד חשוד?
בוצעה בכלל מתי יודע אינו אם

שעיין השופט, אולם העבירה?״
 המישטרה] שבידי החסוי בחומר

 און והאריך זה, נימוק לקבל סירב
החשודים. של מעצרם

טי לילה סיו
ה קיצור היא ״פלי״ המילה ♦

באנג (פלסטין ״פלסטיין״ מילה
 שבה מתקופת־המנדט, זכר לית),
 של אחד צד על זה שם הופיע

השני. הצד על עץ ואילו המטבע,

לקציגי^
 אנ־ן את מחזיקה מישטרה ך•

 שמירה] ותחת גמור בבידוד ג׳ל י י
 בסו־: נשמר מקום־מעצרו קפדנית.

 משתמש עצמו שהוא העובדה דיות.
 ״להריח״ נוהג הוא שממנו בהרואין,

 בכל גרם חצי של מנות כארבע
 מת־; זו בעייתו עליו. מקשה יום,

 שהמישטרה העובדה לאור חזקת
 אדולן, כדורי לו לספק נחפזת אינה

כאלה. במיקרים כנהוג
 שנשבר. טיפוס אינו שמעיה אך
 את לקרוא סבלנות לו אין אמנם

 אך אליו, שהוכנסו הרבים הספרים
 במים להתקלח מרבה הוא זאת תחת
 ושוב הלוך ולהסתובב כקרח, קרים

 אינו הוא מכל: והחשוב בתאו.
 ה״אני מלבד דבר לחוקריו אומר

שלו. הנצחי חף־מפשע!״
 המישטרה משוכנעת גיסא מאידך

 של להודאתו זקוקה אינה היא כי
 הוא ״הפעם להפלילו. כדי שמעיה

 קצין־מישטרה, אמר אותה!״ אכל
להמ יכול ״הוא בחקירה, המעורב

 אבל חף־מפשע, שהוא לצעוק שיך
בתיק.״ אצלנו נמצאות ההוכחות

בכית־המישפט ישורון ישראל חשוד
לפירסום נאסר המידע

 במיל- המישטרה הפעם תנצח אם
 זו תהיה ״,1 מס׳ ב״פושע חמתה

 לזכות שתיזקף מרשימה, הצלחה
 אך בתל־אביב. המרכזית היחידה

 זה, בקרב גם המישטרה תפסיד אם
 תפקיד רב, זמן במשך אנג׳ל ישחק
 קציניה של הלילה בסיוטי ראשי

■ היימן יופי ומפקדיה. ׳




