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דמוק ה״לא ההליך מן חוסר־שביעות־רצון

 ולהכריז בשפתיהם לצקצק ממהרים אך רטי",
 במילא עולה היה ולא בחיי־אדם, מדובר כי
 הרפו הסוכן. על גזר־דין להוציא דעתם על

 הוא כי הסוכן, של שמו לאיסור בבקשתו אומר
 מרחפת כבדה שסכנה נאמן, ״משרת־ציבור

 ״אני הרפז, אומר בדיוק," כמוני ראשו. על
הציבור.״ כל את כאן מייצג

 של ליבו תשומת את להסב ניסה אלוני
 והתייתמותו פציעתו לעובדת בית״המישפט

 השופט .5 בן שהיה בעת מאמו, הולר של
 בפרוטוקול, יירשמו דבריו כי המקפיד ברא״ז,

 לעונש. טיעונים הם אלה כי לאלוני העיר
 הוא אין עילות־המעצר, בדיקת ברגע לדבריו,
 המישטרה כי לו ודי אלה, בעובדות מתחשב

 הולר את הקושר סביר חשד לפניו הציגה
 גירעון את שלח הוא. לו. המיוחסים למעשים

 ימי״מעצר לשמונה מרמת־גן, הרברבן הולר,
 הוא — המעצר ימי שמונת כדי תוך נוספים.

 או רופא לבדיקת הולר יובא — קובע
 של טענותיו את לבדוק כדי קליני, פסיכולוג

הנפשי. מצבו בדבר אלוני
 ספסל על המום דקות כמה עוד ישב הולר

 קצרים מכנסי־ברמודה לבוש היה הוא העץ.
 .112 להקת של סימלה ועליה סגולה, וגופייה

מישקפי- עטורות והיו מגולחות, היו לא פניו

בכלא. עכשיו יושבים מבניה שכמה אלפרון,
 טלי, הבת של היתה הראשונה ההסתבכות

לרצח. ולניסיון לעיסקי־סמים נקשר ששמה

ו שי כ * ר * ב  שכתבי־הכל־ שכמו מובן כ
^כלה  וכמו אנשי־עסקים, עם מתחככים ז

פוליטי עם מתרועעים המדיניים שהכתבים
 מתחברים הפליליים הכתבים גם כך קאים,
עבריינים. עם משונה צורה במין

 יושב הוא עכשיו הראשון. היה היימן יוסי
 פלי־ הולר, מייק למישפט. ומחכה במעצר

 קשרי־ אבל בעצמו, הסתבך לא ותיק, ליסט
למישפחת מישפחתו את היום מחברים דם

 ביום לפגוש היה ניתן הולר גירעון את
 זה עכשיו באולם־המעצרים. בבוקר החמישי
 שבהזדמ־ ברא״ז, יצחק השופט של החודש

הבהיר ולא־פומביות, פומביות שונות, נויות

 לעצו־ מאפשרים לא גם באבו־כביר ״קריז״.
 כדי תוך להתקלח, או תחתונים להחליף רים
הש שגם ניכר הראשונות. המעצר שעות 48

של מחדר־המיטות יצאו לא שם מיכות

 עכשיו היושב אלפרון, בניסים התאהבה טלי
 נכדה בת, לו ילדה באחרונה ורק במעצר,

הולר. למייק
 קשור גירעון, הבן, שגם התברר השבוע
עצמו מצא כלשהי בדרך אלפרון. למישפחת

 שליטה על כנופיות בין מילחמה של במרכזה
פיתות. חלוקת בקווי

רמת־ באיזור פיתות מחלק 25ה־ בן גירעון
היש כמוהו. מאין ומשתלם כדאי עסק זהו גן.

פיתות, של אדירות כמויות צורכים ראלים

 כיוצאות עיניו נראו שדרכן ענקיים, ראייה
מת הוא כי לחוש היה אפשר מארובותיהן.

 הוא זכה. לה הרבה בתשומת־הלב משהו בייש
 אתם ״למה ולחש: הספסל לקצה באיטיות גחן

 שלי. הסיפור זה בסיפור? אבא את מערבים
 רגע זהי" את לו תעשו אל טוב. איש הוא אבא
 גיל־ את העיתונאים אחד לו העביר כן לפני

בע ״תראה, בגאווה: לו ואמר הטרי יון־הבוקר
 לפני מהר, הביט גירעון למעלה!״ שמונה מוד

 והספיק העיתון, את ממנו לקחו שהבלשים
 הולר מייק של ״בנו הכותרת: את לראות
רימון." לזרוק שתיכנן בחשד נעצר

 ומישפחת הולר גירעון בין המילחמה
 ובין אלפרון מישפחת בין נכון יותר או אשר,

 לפני כבר לכותרות עלתה אשר מישפחת
 הסחיטה פרשת כשהתפוצצה שבועות, כמה

הוב אז חלוקת־הפיתות. קווי מבעלי באיומים
 השלום בית־מישפט של לאולם־המעצרים או

 בלט מוכרים. פרצופים ארבעה בתל־אביב
 טיפוס יפה־תואר, גבר יהושע, אשר ביניהם

 10 לפני שהורשע כמי היטב הזכור מנהיג, של
המתוח המזויין ממיקרי־השוד באחד שנים
 אביב בתל שהתרחשו יותר, והאלימים כמים

 לאומי בוק שוד זה היה .70ה־ שנות סוף של
שבמהלכו ברמת־אביב, 48 ברודצקי ברח׳

אלפרון ומישפחת
 מתברר, כך הקורץ, רווח גנוז ובקווי־החלוקה

טובים. כל־כך ולא לרבים
בה המישטרה יצאה אחדים שבועות לפני

 מסוכנת כנופייה נתפסה כי מפוצצות, כרזות
 השנה במשך שעסקו מוכרים, עבריינים של

 בעלי מחמישה באיומים בסחיטה האחרונה
 מכת- זוהי כי אז נאמר לחלוקת־פיתות. קווים

 הניצב מפקד־המחוז, מתייחס שאליה מדינה,
 כמה נעצר הולר יתרה. בחומרה מרקוס, יגאל

 לחסל, ניסה כי בחשד יותר, מאוחר שבועות
 מישפחת־ מבני מישהו רימון־יד, באמצעות

 קו־ את באיומים ממנו לסחוט שניסה אשר,
פרנסתו.

■ ...............................................■

 בהחלטותיו באיומים. סחיטה אוהב אינו כי
 הוא שבו האחרון, בחודש לא־אחת קבע הוא

 באיומים סחיטה כי כשופט״מעצרים, משמש
 חשודים ושלח למכת־מדינה, זה־מכבר הפכה
באבו־כביר. רבים ימים לרצות רבים

הד אולם־המעצרים של באוויר משהו יש
 הלא־נכון בצד לעמוד החשק את המוציא חוס
 בדיוק, זה מה בוודאות לקבוע קשה החוק. של
 הניגרת הזיעה ריח של תערובת בזה יש אך

יוש אוכלוסיית של המתרגשים מבתי־השחי
 איש האולם. של הנוקשים ספסלי־העץ בי

 מן גדול חלק השופט. יחליט מה יודע אינו
של אחר או זה בשלב נמצא לאולם המובאים

אלכסיס.
 גם נדבק ספטמבר, חודש תחילת של בחום
 לידו, לשבת קשה ריודהמעצר. הולר בגירעון

 בכוח אותו מפרידה שהמישטרה מפני רק ולא
 הוא אותו שהפליל הסוכן שם את מהקהל.
לעיתונאים. להעביר זאת בכל מצליח

 תישאול, ממיפלג הרפז אשר המפקח
 עורך• עם הדוכן מעל שעה באותה המתמודד

 מייד, מזדעק הולר, של סניגורו אלוני, הדין
 של שמו פירסום לאיסור צו מברא״ז ומבקש
העי בין לאוזן מפה נלחש שכבר שם הסוכן,

 המיש־ הדיון על העטים הפליליים, תונאים
אנחת נאנחים הם מוצאי־שלל״רב. כעל פטי

 פצצת אף ונורתה רימונים נזרקו יריות, נורו
 אחד מעורב היה בשוד צה״לית. ררנ״ט

 הרצל — התל־אביבים העבריינים מבחירי
 והסתובב בחיתוליו, אז היה אביטן אביטן.

הרמת־אביבי. אנג׳ל שמעיה של בחברתו
 מלווה לבית־המישפט הובא יהושע אשר

 של המרכזית היחידה בלשי של כבד במישמר
 בס־ באחרונה כוסו פניו תל־אביב. מישטרת
 גז, ששי עורך־דינו אומר כך ״הוא,״ פק־זקן.

״בתשובה אחרים ומחזיר ״חזר הדיו בשעת .
 אשר ישב לעצרו, המישטרה בבקשת נים

 שנטל ההפסקה את בידו. סידור־תפילה כאשר
בתיק־החקי־ לעיין כדי ברא״ז, השופט לעצמו

►


