
י נ את עשה ששץ מאמין לא ^
\ /  כמו חזק בן־אדם הוא לעצמו, זה1/
 בטוח אני סמרטוט. לא הוא שור,

 הלביש שהוא או תרגיל עליו שהלבישו
 אחד הגיב כך הגרמנים!״ על תרגיל

 המכונה פלום, גד העבריין של מידידיו
 ניסה שץ כי ידיעה בעיתון כשקרא שץ,

 עצמו את כשהצית לחייו, קץ לשים
הגרמני. בכלא

 של ההתאבדות נסיון על היריעה
 שץ, בארץ. ממכריו רבים זיעזעה שץ

 אחת כשדרגה הפשע, עולם מלך שהיה
 ידוע היה אנג׳ל, שמעיה נמצא מתחתיו

 כאריזמה בעל רב, פיסי כוח בעל כאדם
ושונ אוהבים אליו שריתקה עצומה,

כאחד. אים
 כי להאמין היה יכול לא איש
 הגיע הארבעים בן התל־אביבי העבריין

 שניסה כן־ כדי עד המדרגה, לשפל
כל־כך. איומה בצורה לחייו קץ לשים

 ״אני אמרה: לשעבר מידידותיו אחת
והגר שץ, את שרף שמישהו בטוחה

 הצורה זה. את להסוות מנסים מנים
לו חשובה היתה שץ של החיצונית

 להשחית ניסה שהוא יתכן לא מאוד.
 שכשהוא בטוחה אני שלו. ההופעה את

 לפרצוף קרה מה ויראה להכרה יחזור
 ירצה לא הוא — שלו ולגוף שלו

לחיות."
 עם שעשה נודע עבריין אחר, ידיד

 איתו ושהה ארוכה כיברת־דרן־ שץ
 להיות ״יכול אמר: בארץ, בבתי־סוהר

 זה לידי הבן־אדם את הביאו שהם
הגר בכלא מרגיש שץ למות. שירצה

 ביקור, לו שיכניס מי אין בגלות. מני
לדבר. מי עם אין

 בבית־ מלך היה הוא בארץ ״פה
 מה כל שעשו עבדים לו היו סוהר.
 ללא בכלא שלט הוא רצה, שהוא

 שם לא אחד אף בגרמניה, שם עוררין.
 רושם, עשה לא הוא הגרמנים על עליו.

 של במובן שלהם, בשפה דיבר לא וגם
 מדבר הוא גרמנית כי הפלילי, הסלנג

מהבית.
 עירעור הגיש שכשהוא ״כנראה,

 שהוא הבין והוא התקבל, לא והעירעור
 הוא בגלות, מאסר־עולם לשבת הולך
שהוא או להתאבד, וניסה יאוש תפס

 החליט הוא תרגיל: לעשות ניסה
 הגרמנים את ולהביא עצמו את להצית

 איתו, להתעסק ירצו שלא כך לידי
 אני כך פה, לישראל. אותו ויסגירו
 בכלא. לשבת לו איכפת היה לא חושב,

הבית.״ זה — ולרע לטוב פה

כוכב כמו
קולנוע

אנג׳ל שמעיה
בלונדון גדולה מריבה

 תל־אביבי, בן־טובים הוא פלוס ד ך
 מגיל כבר הפשע לעולם שנתפס

 היהלומן, לאביו צעיר בן הוא צעיר.
 לגד גרמני. ממוצא שניהם — ולאמו

 כנר שהיה יהלומן, צעיר, אח יש
 אלכסנדר ברחוב גדל הוא בצעירותו.

 ניגן ילד, כשהיה תל־אביב. בצפון ינאי
 בכישרון וצייר בכינור, אחיו כמו

בלתי־מבוטל.
 צפון התחלקה התקופה באותה
 חבורות שתי היו לחבורות. תל־אביב
קריס וחברת קסטל חברת מרכזיות:

 הבלתי־מעורער מנהיגה היה שץ טל.
 שחבורת בעוד קריסטל. חבורת של

 ליל־שבת למיפגשי התכנסה קסטל
 הקסטל שבבניין המפד״ל מישרדי ליד

 ושדרות איבן־גבירול הרחובות בפינת
קריס התכנסה שמה, ומכאן נורדאו,

 עברה יותר ומאוחר מילאנו, בכיכר טל
דיזנגוף־נורדאו. של לפינה

 חברה לשץ היתה התקופה באותה
 הוריה עם שהתגוררה בת־טובים,

 הצעירה היוקרתי. המלך דויד ברחוב
 עד שנים, שלוש במשך חברתו היתה
 ושלחו ביניהם הפרידו הוריה אשר
 כדי לאוסטרליה, לים, מעבר אל אותה

 קראה כאשר השבוע, שץ. את שתשכח
 ההתאבדות נסיון על הידיעה את

 להביע הוריו, לבית טילפנה בעיתון,
 אביו לדבריה, בצערם. השתתפותה את
 מזמן ויתר כבר התשעים, בן שץ, של
 בדרך יילד לא שהבן כשהבין בנו, על

הישר.
 אם היום שהיא הצעירה, אותה
 בעילום־שם, להישאר ביקשה לילדים,

 להעולם עליו לספר מוכנה היתה אך
הזה.

החברה: סיפרה
 ,15 בני כשהיינו שץ את הכרתי

 בו לזהות היה אפשר אז כבר בתיכון.
 בחור היה הוא הקלאסי. הקרימינל את

 מיני כל סביבו והסתובבו בלתי־רגיל,
 שרר, וגירעון מרמור כמו חברה,

 כדורסל כשחקני אחר־כך שהתפרסמו
תל־אביב. מכבי של

 ואהוב שקט מופנם, טיפוס היה שץ
 לא שהשטן יפה״תואר היה הוא מאוד.
 כוכב־קולנוע כמו נראה הוא ברא.

 אצורה, אלימות בו היתה מאוד. מטורזן
 ההזדמנות. לה כשניתנה החוצה שיצאה

 וג׳נטלמן. חביב רך, היה הוא אליי
 — תמיד מתלבש שהיה איך אהבתי

פרסלי. אלביס בסגנון טיפ״טופ,
 התחילו כשהחבר׳ה התחילו הצרות

 שלהם. הבעיות את לפתור לו לקרוא
 הם — מישהו עם מסתבך היה מישהו

 והוא הלילה, באמצע אליו באים היו
אחרים. אנשים בשביל מכות הולך היה

 מטורף וחוש עצבנות לו היתה
 מחכים היינו שאם זוכרת אני לצדק.

 הדלת את לנו סוגר היה והנהג 5 לקו
אחרי לרדוף מסוגל היה הוא בפרצוף,

פלוס גד(״שץ״)
החבריה בשביל ל״מצקין״ לפרוץ

 לשימשה איומה מכה ולתת האוטובוס
האחורית.

 אדיר. פיסי כח לו היה שור. היה הוא
 היה תמיד והוא לו, קוראים היו תמיד

אחרים. בשביל חשבונות וגומר בא
 שכח. לא פעם שאף טיפוס היה שץ

 אם שנים. ולנטור לנקום היה יכול הוא
 את זכר הוא קטן, כשהיה אותו העלבת

בחזרה. מחזיר והיה שנים זה
 חיילים לו היו ילדים, כשהיינו עוד

 מפחד, לא בשבילו. למות מוכנים שהיו
מטורפת. ומהערצה מנאמנות כמו

 שץ הגדולים החשבונות את אבל
 לא פעם אף הוא בעצמו. סגר תמיד
גדולות. לעבודות אנשים שלח

מטור כעסים לו שהיו זוכרת אני
 דבר. כל על מאוד כועס היה הוא פים,

 שהוא עד שלו בכעס השתמשו אנשים
באנשים. להשתמש התחיל
 לא בצורה כאריזמטי היה הוא
 מסתכל היה לא פעם אף הוא רגילה.

 כשהוא מבט. משפיל תמיד בעיניים,
 הימני העפעף להתרגז, מתחיל היה
 היו החברה ואז לקפוץ, מתחיל היה שלו

 האדר המנורה להיזהר, ״כדאי אומרים:
מהבהבת!״ שץ אצל מה

 חברת־הנעו־ של סיפורה כאן עד
רים.

 אחרי לאחרונה, הארץ את עזב שץ
 בנקים, שני שור על שנים תשע שישב

 בתל־אביב המכבי יהודה ברחוב אחד
 איתו יחד איבן־גבירול. ברחוב ואחד
 שכונה הפלאפל, מלך של בנו נעצר

״המיואש״.
 מתוך שנים שש שריצה אחרי

 שליש בניכוי זכה עליו, שנגזרו התשע
 כאסיר והשתחרר טובה, התנהגות על

 היה, לשיחרור התנאים אחד ברשיון.
 עבריינים. עם להתרועע לו שאסור

 עבריינים, היו שץ של חבריו כל אבל
 שמירת על להקפיד הצליח לא והוא

הזה. התנאי

 שכונה גליקרו, שמעון נרצח כאשר
 ה־ חשדה האבטיחים״, מלך ״דורון

 שוחרר אך נעצר, והוא בשץ, מישטרה
הוכחות. מחוסר

 מהכלא השתחרר התקופה באותה
 שץ, של הוותיק ידידו אנג׳ל, שמעיה

 תל־אביב, מצפון בן־טובים הוא גם
ימינו. ליד והפך

 של בנו תל־אביביים, הצפון שני
 הפכו היהלומן, של ובנו העיתונאי

התחתון. העולם לאימת
 בדירתו שץ התגורר עת אותה כל

ינאי. אלכסנדר ברחוב אביו, של
 צעירה כשפגש 33 בן היה הוא
 ונשא רחל, בשם מכפר־שלם, יפהפיה

 איתה להתגורר עבר הוא לאשה. אותה
בכפר־שלם. בדירת־שיכון

 על שוד
אופגייס 3מ

 המיש־ חדלה לא העת אותה ל ך*
 הוא ולשחררו. אותו מלעצור טרה ^

 נחשד הוא תחגות־סמים, כמנהל נחשד
 כאשר נעצר הוא דמי״חסות, בסחיטת
 וגופתו לוד בדרך נרצח נודע עבריין
 כשבמ־ שלו, הב־מ־וו במכונית נמצאה
בו. נגע לא שאיש רב כסף נמצא כונית

 לשץ המישטרה הטמינה לבסוף
 העמידה היא מלכודת: אנג׳ל ולשמעיה

 שניהם את ועצרה בכפר־שלם, תצפית
וסמים. כסף בור מתוך הוציאו כאשר

 מחו־ זכאים במישפט יצאו השניים
השתב שהתצפית מכיוון סר־הוכחות,

 המישטרה היתה לא הפעם אך שה,
 את להחזיר רצתה היא לוותר. מוכנה

 את לרצות שימשיך כדי לכלא, שץ
לו. שנוכה השליש

 בטענה לכלא, חזרו ושץ שמעיה
כאשר הרישיון, בתנאי עמדו שלא

)36 בעמוד (המשך

תדאביב, מצפון ה״קית היהלומנים מישפחת של בנה
 הישראלי, בכלא החזק ולאיש התחתון השלם למלו שהבן
לחייו קץ לשים וניסה הגרמני בכלא ביטחונו את איבד
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