
ת עד ר ש ר ח ש צ ר ה שי־ ע □ מ תון בעוד ח ת ה
חו ואתה תהנת־מישטרה שפתחת ״שמעתי

 אתה ״מה :השיב אמסי אנשים.״ קר
בתח שהחביא סכין־גילוח שלף מלכלך?״

 עצורים ברגלו. אסלן את ודקר תוניו,
 שמאז השניים, בין הפרידו במקום שהיו

עזה. שינאד. ביניהם. שררה

כבוד להשיגהאדום והמוות
בכוח

 עמום הקטן, אמסי של דידו־יריבו ל
 אסלן. של יריבו הוא גם היה מסיקה,

 שש שאינו נוח כאדם הידוע כאסלן, שלא
 ללא- אוייבים למסיקה היו למילחמות,

 ועסק צעיר, עבריין-מגיל היה הוא ספור.
ליד. הבא בכל

 חזר פברואר חודש בסוף אחד ערב ך*
 הווילות שבאזור לביתו אסלן יחזקאל

 הבית, למירפסת כשהגיע בדרך־הרצליה.
 הספיק הוא יריות. צרור אותו הפתיע'
 שעמדו רעולות־פנים דמויות שתי לראות
וירו ממנו, מטרים שלושה של במרחק

 המתנקשים. לעבר עציצים להשליך חיל
 מאוחר ממוות. ניצל ואסלן נמלטו, אלה
ה 30 מתוך 28 המישטרה מצאה יותר

הפשע. בזירת שנורו קליעים
 בילינסון, לבית־החולים הובהל אסלן

מאד נמרץ. לטיפול במחלקה אושפז שם

המוות מטוית
 במסיקה. שפגעו היריות ידי

צעיר, מגיל עבריין היה מסיקה

 הנרצח ישב •שבו בצד מסיקה. עמוס . נרצח שבה
 על־ שנגרמו הקידמי, החלון בשימשת חורים נראיס

 דם. ושלוליות זכוכית רסיסי נשארו במכונית
ספור. ללא אוייביס לו והיו ליד הבא מכל עסק
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לאחרונה. רק נמצאו שגופותיהם נחמיאס ומישל שלי, שולי הסמים, בלדרית נרצחו שבה

 אחרי־ טען אסלן עוזי. בתת־מיקלע לעברו
היורים. את זיהה שלא מעשה

 שמידה
בבית־החולים

 כשהוא עשתונותיו. את איבד לא וא ^
 לגופו שחדרו כדורים משמונה פצוע י *

והת־ המרפסת, קיר אל אסלן נשען ולפניו,

 אף־אוזן- למחלקה הועבר הוא יותר חר
 בפניו, הקשות בפגיעות לספל כדי גרון

 שני חדרו אליה בליסתו, מיסמור ונקבע
תת־מיקלע. קליעי

 לשכונת הגיעה ההתנקשות על השמועה
ב המעשה. אחרי ספורות דקות התיקווה

 אסלן יחזקאל רבה. התרגשות היתה שכונה
 התיקווה. של הבלתי-מוכתר למלך נחשב

 בשכונת הכל. על ומקובל אהוד הוא
״גבר הוא שאסלן לספר יודעים התיקווה

 לב לו ויש נדיב הוא לכולם. שעוזר
טוב.״

 המיש־ על סמכו לא אסלן של ידידיו
 לשמור החליטו בעצמם הם טרה.
להפ בבית־החולים. מאושפז כשהיה עליו

 לשמור שוטר הוצב לא כי גילו תעתם
 למה בניגוד התיקווה, שכונת מלך על

 אסלן של חבריו כשפנו בעיתונות. שנאמר
 הופקדה לא מדוע לברר כדי למישטרה

 ,;המישטרה בי להם, השיבו שמירה, עליו
 לא אסלן של חבריו בסביבה.״ נמצאת

 עבר יש שלרובם מכיוון בכך. הסתפקו
 בנשק, להחזיק רשאים אינם והם פלילי,
 פרטית. מחברת־שמירה שומרים נשכרו
המת יבקשו שאם חששו אסלן של אנשיו
 יה־ תגיע שהתחילו, מה לסיים בו נקשים

מדי. מאוחר כבר כשיהיה למקום מישטרה
 גם ידעו וזאת היטב׳ ידעה המישטרה

 של תחילתה זוהי כי התיקווה, בשכונת
ומסוכנת. אלימה כנופיות מילחמת
 השעה מן שעות 18 רק חלפו ואכן,

 ורצח באסלן, ההתנקשות בוצעה שבה
 הידוע אמסלם, אליהו בירושלים. בוצע

 כאשר ביריות חוסל ״אמסייהקטך, בכינויו
ביתו. ליד במכוניתו ישב

 סכין-גילוח
בתחתוגיס

 ירושלמי, עבריין היה הקטן מסי ^
 הוא למישטרה. היטב ידוע שהיה 1\

 שנות בתחילת הפלילית בפעילותו התחיל
 ובפריצות. בגניבות עסק כאשר ׳,60ה־

 שם- של הצעיר אחיו היה אמסלם אליהו
 במיק־ הגדול״. ״אמסי הוא אמסלם, טוב
 בשיתוף־פעו־ האחים שני עבדו רבים רים
הדוק. לה

 באסר עונש היום מרצה הגדול אמסי
בהרו סחר בגין בכלא, שנים ארבע של
אין.

ב הסמים בעיסקי התחיל הקטן אמסי
 ראש־ הפך כאשר ׳.70ה־ שנות תחילת
 כהן, עזר ויריביו מתחריו בין היו כנופיה,
אפנג׳ר. ויעקב הכפול, ברצח שחוסל

 שנות לשתי 1972ב־ ׳נדון הקטן אמסי
 וב* חמורה, חבלה גרימת בעוון מאסר
ואיומים. סחיטה בעוון שוב נדון 1976

ירי הקטן אמסי היה מסויימת בתקופה
 התעורר וכנופייתו. מסיקה עמוס של בו

 מדויי־ ״לא לכמות באשר סיכסוך ביניהם
 ליד, מיד שהועברה הרואין של קת״

 ״לא הם התחתון, בעולם טוענים ומאז,
מיודדים.״ היו

ונר והשלימו, שבו הם יותר מאוחר אך
מז כשהם שונים, בילוי במקומות יחד או

בעו השמועות למשקה. זה־את־זה מינים
המת הידידות כי אומרות התחתון לם

 היתה ומסיקה הקטן אמסי שבין חדשת
 יריבותם לשניהם: משותף עניין לצורך

אסלן. יחזקאל עם
ותי אוייבים היו הקטן ואמסי אסלן

 לפני כהן. עזר של ידידו היה אסלן קים.
 בבית- כהן עזר נמצא כאשר שנים, כמה

 הקטן, אמסי עם יחד בכפר-יונה, המעצר
 כהן עזר את לחקור הקטן אמסי ניסה

 דודו של גופתו את הטמין היכן ולברר
 כחשוד אז עצור היה כהן עזר ענטבי.
 יותר מאוחר שוחרר אך ענטבי, ברצח

הוכחות. מחוסר
 אסלן יחזקאל נפגשו זמן־מה כעבור

 באבו־כביר. בבית־המעצר הקטן ואמסי
לו: ואמר הקטן אמסי אל פנה אסלן

 שמעיה את בכלא הכיר מסיקה עמום
התח בעולם אחרת מוכרת דמות אנג׳ל.

 מוכר היה כבר פלום, (״שץ״) גד תון,
 באשו שותפים הפכו השלושה למסיקה.

 אחרי יחד לדין הועמדו הם בכלא. ישבו
 ליד נמצאה ונשק סמים של גדולה שכמות

 זוכו אך בכפר־שלם, מסיקה של ביתו
 בן־ הדסה השופטת על־ידי מחוסר־הוכחות

 לכל* ואנג׳ל שץ חזרו יותר מאוחר עיתו.
 הציעו המישטרה אך מאסר, שנות לשלוש

 אב מאסרם, תקופת קיצור עיסקה: להם
הארץ. את יעזבו
הצ אנג׳ל ושמעיה ראשון, נסע שץ
 אח וחידשו בלונדון נפגשו הם אליו• טרף

 עמוג היה בארץ איש־הקשר פעילותם.
 חזו ואנג׳ל רב׳ זמן חלף לא מסיקה.
והס לגרמניה, הגיע לעומתו, שץ, לארץ.

פרנק הסמים, בבירת רצח בפרשת תבך
הגרמני. בכלא שץ יושב היום פורט.

 אה חידש לארץ. אנג׳ל חזר כאשר
מסיקה. עמום עם יחד פעילותו
הס לא הוא סמים. בסחר עסק מסיקה

 ניסו אלא התיקווה, שכונת באזור תפק
נווה- כפר־שלם, אזורי על גם להשתלט

 יצי הוא הישראלי, הפשע עולם רת
 שנטצ החשודים עשרת את בבית־המישפט

 הו כאן מסיקה. עמוס רצח ■אחרי רו
שרעבי .שרה מזכירתו, עם נראה

 התי לכרם אף והגיע קריית־שלום צדק,
 בה רבים, אנשים הפעיל מסיקה מנים.
 ע לאיים נהג הוא בכוח־הזרוע. שלט
 מרווחי 10̂״ ולגבות סמים, תחנות בעלי

 שהו הסמים את מכרו לא כאשר גם הם
 בשירותי גם השתמש מסיקה להם. סיפק

 מלוו והיה ,11ר 10 בני ילדים של הם
 טענו בשכונה קצוצה. בריבית כספים

בכוח.״ כבוד להשיג מנסה ״הוא

הצטער מעטים
מות על

 לשע סמוך ,1982 באפריל 18־ ^
 ס מכונית על יריות נורו בלילה, 11 *יי

 בתי הניצחון רחוב פינת בדרך־לוד׳ נסעה
 משו ואחיו, נהרג, מסיקה עמום אביב.
שהיריו קבעה המישטרה קשה. נפצע


