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 את לרצוח מתוכנן נסית במיסגרת נורו
 זהו כי ספק אין למישטרה פסיקה. האחים

 מדם העקובה הכנופיות במילחמת נוסף פרק
ביחז ההתנקשות נסיון אחרי שהתחילה

אסלן. קאל
בנ הוא מסיקה מישפחת של אחר אח
הת בנימין בבלגיה. בכלא שישב ימין,
בשכו אומרים אותו,״ שאיבדו (״או אבד

 ברצח הודה מסיקה בנימין התיקווה). נת
 בפרטי-פרטים וסיפר בבלגיה, לו שיוחס

 כמה במעשה. שותפיו של חלקם על גם
 לו נטרו והם בארץ, עתה נמצאים מאלה
טינה.

 לפני טבע מסיקה במישפחת הצעיר האח
בנ כרה שאותו סיד, בבור שנים כמה
בכפר־שלם. בית־המישפחה בחצר ימין

 והערמומי המסוכן היה מסיקה עמום
 כוח בעל חזק, גבר היה הוא האחים. בין

 וחיוור, כחוש היה לאחרונה רב. פיסי
ש הגדולות הסמים כמויות בגלל כנראה

 ובמקומות רבים, אוייבים לו היו צרך.
 על שהצטערו רבים היו לא פעל שבהם
מותו.

 ה- גירסת כי לכתוב הירבו העיתונים
הס אסלן ויחזקאל שמסיקה היא מישטרה

 משום בהרואין. הסחר רקע על קשה תכסכו
 אסלן נורה כאשר מסיקה נעצר גם כך

 עצור היה מסיקה אך בפברואר. ונפצע
ושוחרר. בלבד, שעתיים למשך

מסי- אל אסלן יחזקאל פנה אכן בזמנו
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התח בעולם רבים אוייבים לו היו סמים.
הרצח. את לפענח מתקשה והמישטרה תון,

ב הרואץ למכור שיחדל ממנו ודרש קה
 שאחיו חיתה לכך הסיבה התיקווה. שכונת
 השתמש אסלן, מאיר יחזקאל, של הצעיר

 הוא שמסיקה נודע וליחזקאל בהרואין,
 מאיר המסוכן, הסם את למאיר המספק

בהרו משימוש־יתר כתוצאה נפטר אסלן
 זה ומסיקה אסלן דיברו לא ומאז אין,
״ זה. עם

ל בעבר נשפט עצמו אסלן יחזקאל
 פנחס חברו עם יחד בכלא, שנים שלוש

ב לשימוש קשר קשירת על גולדשטיין,
 הרואין. גרם חצי בכליו כשנתפס סמים,

 בכך, בסמים. כמשתמש ידוע אינו הוא אך
 הוא שכן יוצא־דופן, הוא הנראה, ככל

ה סוחרי לרוב האורבת מהסכנה נמלט
״נופ הם התחתון העולם שבלשון סמים,

 ל- ונחשבים בסם׳ לשימוש בעצמם״ לים
 כי אומרים התחתון בעולם ״מתוקים״.

מסי לבני-מישפחת רק לא קרה הדבר
 אנג׳ל, ולשמעיה לאמסי גם אלא קה,

.2 מס׳ הכפול חרצח בפרשת עתה החשוד

 הפך ״אגג׳ל
פטפטן״

מסיקה, של שותפו שהיה אנג׳ל, ל
ע  הם ״פטפטו״. הפך כי מכריו אומרים ׳

 עצרו גבר. שמעיה היה ״פעם כי נזכרים
די לא והוא רצח על פעם מיליון אותו
 רצח על עדים עשרים יש עכשיו בר.

 לא מתחרפן, היה לא שמעיה אם פשוט.
הוא עכשיו העולם. כל זה על יודע היה

 בסוף בדאמון. הכליא מן שלהם המשותפות החופשות סן באחת בבאר חוגגים
לביתו. שחזר בעת מליו שנורו מיריות קשה אסלן נפצע השנה פברואר חודש

 מיוחד ואיו!
אסרן: עם

ה במטה המוחזק המודיעיני תיק ך
 יחזקאל מופיע המישטרה, של ארצי ■■

 בישראל. הבכירים העבריינים כאחד אסלן
 למיש- אך נגדו, כבדים חשדות יש בתיק
בפעי התחיל אסלן הוכחות. שום אין טרה
 1971 בשנת צעיר. בגיל הפלילית לותו
 140 כשברשותו בארצות־הברית נתפס הוא

 לחמש נשפט הוא חשיש. של קילוגרמים
 הוא קצרה תקופה כעבור אך מאסר, שנות
לישראל. גורש

 אסלן ישב נגדו, הכבדים החשדות למרות
פעמיים. רק הישראלי בכלא

 מאסר חודשי 18ל־ נדון הוא 1967 בשנת
 ובשנת רישיון, ללא ברכב נהיגה בעוון
 בגין בכלא שנים שלוש לו נגזרו 1979

 שנתפס אחרי בסמים, לשימוש קשר קשירת
קוקאין. גרם חצי נמצא ובכליו

 כי נאמר אסלן של המודיעיני בתיק
ב ישב כאשר גם בפעילותו המשיך הוא

 עוד לבקרו. שבאו שליחים באמצעות כלא,
 בראשה עמד שאסלן הכנופיה כי שם, נאמר

 החבורות נגד מתמדת כמעט מילחמה ניהלה
 (״שץ״) גד העבריינים עמדו שבראשיהן

מסיקה. ועמוס אנג׳ל שמעיד, פלום,
אד נעמי הזה״, ״העולם כתבת

 יחזקאל עם לשיחה שנפגשה ווה,
:מדווחת אסלן,

החיקווה. בשכונת פגישה איתו קבעתי
 בשם גדולה חנות־משקאות שם לו יש

 מיסעדה, נמצאת לחנות ממול לכל. משקה
 רק פתח המיסעדה את בבעלותו. היא גם

 (״חלפו״) אמנון שותף, עם יחד לאחרונה,
צרור.

 לי הודיעו לחנוודהמשקאות כשהגעתי
היכן יודעים שאינם במקום העובדים שני

 מגיע ״לא היתה: אסלן של תשובתו חי.״
 בחיים.״ נשארתי לכן למות, לי

ה ניסיון על בקיצור לספר מוכן הוא
 שהעיתונים על ומתלונן בחייו, התנקשות

 בשקט.״ אותו עוזבים ״לא
 טוען השטויות,״ עם מזמן גמרתי ״אני
 לחיות רוצה ואני ילדים לי ״יש אסלן,

 בשכונת נמצא אני כי קורה זד, כל בשקט.
 עבריין וכל תל-אביב, בצפון ולא התיקווה,

איתו.״ אותי קושרים — שלום לי שאומר

 נהג אסלן מסויימת. בעיה על בעלה עם
 הוא מישפחות. 10ב־ קבוע באופן לתמוך

 ובהם סלים שישי יום בכל אליהן משגר היה
 המזון את שלח אסלן ופירות. ירקות בשר,

 רצה לא הוא אחרים. אנשים באמצעות
בעצמו. זאת עושה הוא כי שידעו

 ביקור באותו לו סיפרה אסלן של אשתו
 הג׳ינס, מיפעל סגירת בגלל קשה, שהמצב
 מישלוח על לוותר אסלן מוכן אם ושאלה
הסכים. לא אסלן מסויימת. לתקופה המזון

למוח!״ ר׳ מגיע לא
 אחרים אנשים שאלתי אסלן. יחזקאל נמצא

 טענו הם גם נמצא. הוא היכן בסביבה
יודעים. הם שאין

 במיס־ אותו ומצאתי הכביש את עברתי
 שם ישב הוא התיקווה. שיפודי שלו, עדה

 המשווקות החברות אחת של מנב״ל בחברת
קלים. משקאות
 לבנה, בחולצה לבוש חייכני, היה אסלן
ש מי בהירות. ונעלי־ספורט ג׳ינס מכנסי

 כעבריין־ לזהותו יכול אינו בו מתבונן
עיתו עם לדבר אוהב אינו אסלן צמרת.
 עיתונאי. עם דיבר לא מעולם הוא נאים.

 הפונים העיתונאים את לשלוח מעדיף הוא
 גולדשטיין, (״גולדי״) פנחס חברו, אל אליו

 ״הדובר״. מכנה הוא שאותו
איתו. דווקא לדבר רציתי התעקשתי.

 איש־עסקים
מכובד

 אינם כמעט כבר הפציעה ימני ך*
 מעט, צולע עדיין הוא עליו. ניכרים *

 במקומה. הלסת לקביעת מיסמור יש ובפיו
 קליעים ושני לגופו, חדרו כדורים שישה
שאתה נס ״זהו לו: אמרתי בפניו. פגעו

 ואת שלו הגדולה חנות־המשקאות את
 לכל כאיש־עסקים אסלן מנהל המיסעדד,

 אותו מברכים ברחוב החולפים אנשים דבר.
 חברו החלמה. לו ומאחלים כבוד, ביראת

 הרסה העיתונות שרק לי מסביר אסלן של
 לרחמים ״כמו החיים, את החבר׳ה לכל

 (״גומדי״) לרחמים היא (הכוונה למשל.״
התיקווה). שכונת איש הוא גם אחרוני,

תמיכה
במישפחות

משגשג מיפעל היד, אסלן יחזקאל ך
 בקריית־שמונה. ג׳ינם ביגדי לייצור *
ב להופיע וכשהתחילו נאסר, כאשר אך

 של ״11וד ״רשימת על הידיעות עיתונות
 ששמו הישראלי, התחתון בעולם השולטים

גדו לקוחות לפעול. העסק חדל בה, נכלל
הקיבו והתנועה הנזשביר־לצוכן כמו לים,
 את לסגור נאלץ והוא אותו, עזבו צית

המיפעל.
 פגשתי שבו גולדי, אסלן, של חברו
 הימים, באחד כי לי סיפר יותר, מאוחר
 דאמון, בכלא וגולדי אסלן ישבו כאשר

לשוחח לבית־הכלא יחזקאל של אשתו באה

 לוקחים שאנחנו ״מאיפה :לאשתו אמר הוא
קצת." עוד יהיה החובות, כל את לשלם כסף

 בשכונתו, ולאנשים לחבריו זה מסוג יחס
 יחזקאל של המיוחד מעמדו את מסביר
 מסורים וחבריו אותו, אוהבים שכניו אסלן.

 אליו פונים בעייה מתעוררת כאשר לו.
בר־סמכא. כאל

 ושל אחרוני רחמים של ידידם היה אסלן
 הכפול. הרצח בפרשת שנרצח כהן, עזר

 אל פנו ביניהם, הסיכסוכים התחילו כאשר
 את הפגיש הוא ואכן, להם, שיסייע אסלן

 במועדון אוריון עמוס ואת אושרי טוביה
 שמעו לא הצדדים שני אך לשיחה, הפיקוקס

 הרצח לפני שבועיים התקיימה זו פגישה לו.
הכפול.

 שבועיים, לפני שנרצח מסיקה, עמום עם
 עצרה המישטרה שנים. מזה אסלן דיבר לא

 אותו שיחררה אך הרצח, אחרי מייד אותו
 ללא- השיחרור למרות ערבות. וללא מייד,
 לעיתונות המישטרה מטעם נמסר תנאי

 שלח אסלן שיחזקאל חושדת ״המישטרה כי
___ הרוצחים.״ את

 בדיבורים. להרבות שלא מעדיף אסלן
 יישכח ששמו ומקווה לו, שיניחו מבקש הוא
בעיתונים. להופיע ישוב ולא

 במילים הלבן!״ בגלל והכל אותה, אכל
 אנג׳ל כי סבורים התחתון בעולם :אחרות

ב בעצמו להשתמש שהתחיל אחרי נתפס
הרואין.

אש גם זאת בפרשה נעצרה איתו יחד
 כתב נגדם והוגש (״שמוליק״) שרה תו

 נרצחו שבה בפרשה, עד־המדינה אישום.
נח* ומישל שלי שולמית הסמים בלדרי

 ששיב־ זו היתה ששמוליק אמר, מיאס,
 על ללחוץ האחרים הנאשמים את נעה

ה־ במקום היתד. לא בעצמה אך ההדק,
)84 בעמוד (תמשך


