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מצרפת המתנה
קידוגו□ כללה

המקבל הרואין.
שמא חשש
ר מ ו ת 1 ה 1
והזעיק נפץ.

המישסוה את
ן קו ף מ פעמיים ניצל לויזה י
• מוות. •

 ד׳יה אמור שנים כשלוש לפני
 הסחוט- בעל*ד.פנים התמיר הגבר
 של הראשון קורבנם להיות טים,

 הצמי- המפוצצים מיפו. המפוצצים
של ההדורה למכוניתו רימון

 הוצמד לא הרימון אולם לויה,
 על ונפצ מהמכונית ניתק היטב,

הכביש.
במ חשד שלא ונהגה, המכונית

ב בשלום לנסוע המשיכו אום,
והתגל שנפל הרימון יפו. רחובות

 עו- על-ידי נמצא הכביש לשולי גל
 המי- מתחנת רחוק לא בר־אורח,

יפו. של שטרה

מקררס
א נלתי-קרו

 הקושרים של השני הנפיון ם ך
 יפה. עלה לא בחייו להתנקש ^

ל מעשיהם על נידונו המפוצצים
 לא הם אך רבות, מאסר שנות

 דווקא נטפלו מדוע מעולם הבהירו
 שהועלו השמועות לויה. למיקו

 כנו- מילחמת על דיברו במישפט
 בזו. זו פיוודסמים

וחייכן אלגנטי לויה ישב השבוע

 של באולמו ספסל־הנאשמים על
 נעצר הוא שטיינברג. חיים השופט

חשמלי. מקרר בגלל
 נמצאו המקרר של דלתו בדופן

 ובהן היטב, עטופות חבילות שתי
 לישראל שהוברח הרואין קילוגרם
מצרפת.
בחו מאוד הופתע אביזרט יוסף

 קיבל כאשר ,1982 אוקטובר דש
לשח לבוא שעליו ממ״מן הודעה

 מצרפת. שקיבל המקרר את רר
ש מקרר על לו הודיע לא איש

שהתגו אחיו אומנם, אליו. נשלח
 מתנות לו שולח היה בצרפת רר

 נפטר אחיו אולם לפעם, מפעם
ש אלברט, אחיו ובן כשנה, לפני
 מעולם לו שלח לא בצרפת, נותר

מאומה.
 לנמל- אביזרט ניגש זאת בכל

 המי- את שילם בן־גוריון, התעופה
 ודמי־הובלה, ממנו שנדרשו סים

היה לביתו. הקטן המקרר את ונטל

בדופן ריק חלל
שתי הוטמנו ובתוכו חלל היה והדופן, החיצון טיק

 הוציאה המישטרה בהירה. אבקה מלאות ניילון שקיות
 שיבוא לאדם המקרר את למסור והורתה השקיות את

הנאשמים. אל לבסוף המישטרה הגיעה כך לקבלו.
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 ב בצרפת מבן־אחיו טלפון שיחות הרבה שקיבל אחרי מצרפת.
המיש את והזעיק בנעשה לחשוד החל לסבתא, שנועד המקרר

ב המיועד קטן, צרפתי מקרר זה
וקרומים. למישרדים עיקר

אלברט, טילפן ערב באותו עוד
 אבי- את ושאל מצרפת, האח בן

 הוא המקרר. את קיבל אם זרט
 לסבתא מתנה זוהי כי לו, הסביר

אביזרט. של אמו שלו,
וה שנית אלברט טילפן למחרת

לק שיבוא סבל ישלח כי בהיר,
 אביזרט של מביתו המקרר את חת

לסבתא. אותו ויוביל באשדוד
מת החלו אביזרט של חשדותיו

 ונדי־ המרובות השיחות עוררים.
 נראו לא בן־אחיו של בות־הלב

 כי לאלברט, מייד אמר הוא לו.
 עד לאיש, המקרר את ימסור לא

 עבור הוצאותיו את לו ישלמו שלא
 אלף 70 בסך — והובלה מיסים
 רק המקרר את וימסור — לירות
 תעודת- את בפניו שיציג לאדם

שלו. הזהות
 סבל אביזרט לדירת הגיע בערב

 מסר הוא המקרר. את וביקש צעיר
 70 של הסכום את לבעל-הבית

 היתד. לא אך כמסוכם, לירות, אלף
 נתן אביזרט תעודת־זהות. בידיו

 סירב אך הכסף, על קבלה לו
 הלך הסבל המקרר. את לו למסור

למחרת. לחזור והבטיח
 בעיני חן מצא לא מאוד משהו
 לכן המוזרה. העיסקה בכל אביזרט
 במי- העובד לקרובו, מייד התקשר
חש על לו ודיווח אשדוד, שטרת
ממו המקרר כי חשד הוא דותיו.

לכד.
 אנשי- שני לביתו הגיעו מייד

 הם המקרר. את שבדקו מישטרה
 מפרקים והחלו האריזה את פירקו

הפל בין גילו כאשר דלתו, את
חור. הקלקר דופן ובין סטיק

 שתי טמונות היו זה חור בתוך
 ארוזות שקופות, שקיות־ניילון

 חומות. באספלניות ומחוזקות היטב
כמ בהירה אבקה הכילו השקיות

שנהב. בצבע עט
וה השקיות, את נטלו השוטרים

 הקודם. למצבו המקרר את חזירו
ה באזירת אותו ארזו אפילו הם

 לאביזרט ואמרו המקורית, קרטון
 שיבוא למי המקרר את שימסור
 מסרו שלקחו החומר את לקבלו.

 וכפי במעבדת-המישטרה, לבדיקה
 זה היה כי התברר — שחשדו
בערך. קילוגרם במישקל הרואין

ה והיחידה אשדוד מישטרת
 מעקב שמו המישטרה של סמויה
ל אביזרט. של ביתו על צמוד

 טנדר למקום הגיע בבוקר מחרת
 את הציג לדירה, עלה סבל פג׳ו,

 שמו כי ומסר שלו תעודת־הזהות
 המקרר את נטל הוא עזריה. שמעון
ליפו. ונסע

 בעיקבו־ נסעה מכונית־מישטרה
עוצר אותו ראו השוטרים תיו.

לנע בית־המלאכה ליד ביפו,
ברכה. בשם

 מייד ירד קציך־מישטרה
 השת יתר בית־המלאכה. לעבר

 9 הטנדר, בעיקבות המשיכו
 קו לכיוון והמשיך הסחורה את

 השוטריב עצרו שם ביפו. נוגח
עזריה. שמעון הסבל

השמ
ראי

 מהיחידה שוטרים ני
 לבית-המל שבאו מויה #■י
 במיסדר- — אחר־כך זיהו

 1 לויה, מיקו את — תמונות
 ה מידי המקרר את שקיבל

 כתב-אישום הוגש לויה נגד
 באי חן דבורה התובעת ידי

בעמוד (המשך




