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הפשע בעול□ מרכזית דמות הוא מה□ עצורי□,שאחד וארבעה רימוני□ שני

ג

 פרקי־ לאמירת יהושע ניצל עב־הקרס, רה
תהילים.

 מפחיד. נראה לא הוא באולם־המישפט
 שנה לפני שסיים אלים, עבריין הוא אבל

 בכלא־ שנים תשע של עונש־מאסר לרצות
 12 של מעונש שליש לו שהורד אחרי רמלה,

 המ־ השוד בגלל עליו שנגזרו שנות־מאסר,
ברמת־אביב. זויין

 בכלא עוד הולר. את אוהב אינו יהושע
שעם כלא־רמלה מלווייתני אחד עם תיכנן

 לאביו במיקרה: כמו לפרשה נקלע גירעון
 בתקופת המיתרס. עברי משני טובים קשרים
 המעולים הכתבים כאחד הממושכת, עבודתו

 הכיר הוא לענייני־פלילים ישראל קול של
 ואף הזוטרים, והשוטרים המישטרה צמרת את
 שוטרים של שמותיהם את בעל־פה ידע

 עיתונאי להיות בדרכו עמד לא איש פשוטים.
בישראל. ביותר הטוב והפליליים המישטרה
 מהארץ, ולנטין אבי אז היו חבורה באותה

לש־ מחדשזת. היימן יוסי אף יותר ומאוחר

 גירעון זעיר. משדר הוצמד שאליו אטורי,
 בני־ של ברשת־האיומים הוא גם נפל התם

 מישפחת־ של בן־חסות בהיותו אר יהושע,
 כנראה והחליט נבהל, לא הוא אלפרון,
לפעול.

 כל- תופסים שבו בעולם חי שהוא אומרים
 במיל- תותחן היה הוא אחרים: לי־התנהגות
 אושפז מתקדם, בהלם־קרב ולקה חמת־הלבנון

בש להמשיך והתנדב חודשים, כמה במשך
מבית־החולים. שיחרורו אחרי הצבאי רותו

 נעשה שאכן לוודאי וקרוב ברעננה, מגורים
פלילי. שימוש בו

 שאיתו שהבחור, ידע הוא כי טוען הולר
 מישטרתי, סוכן אכן הוא עיסקה, לעשות ניסה
 כי לו אמר הסוכן אך מפניו. הוזהר אף והוא

 מצויינת דרך זו היתה למישטרה. יוחזר הנשק
 בלי מהאקדח להיפטר — הולר אמר —

גדול. עניין מזה לעשות
 סוכנים גם כי בחשבון לקח לא הוא אבל
בסוף משכורת הביתה להביא צריכים סמויים

הרפז ופקד אלוני פרקליטו עם בבית־המישפט (משמאל) הולר גירעון
עבריין? א! נאיבי בחנר

 של לוגיסטיקה״ ב״שרותי ייעזר הוא שיחרורו
 חלוקת־ קווי על להשתלט כדי חברו־לתא,

 הרי צריר הבן־אדם גוש־דן. באיזור הפיתות
 חופשי. אדם הוא סוף״סוף ממשהו. לחיות
 עם אך מחסורו, לכל שדאג מי היה בכלא

 בריבית, זה עבור לשלם צורך היה השיחרור
 ובריח סורג מאחורי שיישארו למי ולדאוג
להי נאותה הזדמנות גם היתה רבות. לשנים

 מסוכסכת שעימה אלפרון, ממישפחת פרע
מקדמת־דנא. יהושע מישפחת
 בתיק״החקירה, ברא״ז השופט שעיין לאחר

 וחברים יהושע אשר את לעצור החליט הוא
 ב־ החזרה־בתשובה הצגת למרות עושי־דברו,

וש יהושע והמחניק. האפור אולם־המעצרים
 טייב אברהם סמי, אחיו — דברו עושי לושת
 — ה״ימים" להמשך נשלחו הררי ודויד
 המישטרתי־עבר־ בסלנג באבו״כביר מעצר

ייני.
המר היחידה בלשי הציגו בבית־המישפט

 החקירה על חסוי חומר ברא״ז לשופט כזית
 יהושע של שילוחו מאז כנראה, המתנהלת,

 גם היתה בתיק כי ברור, כבר היום לחופשי.
 קווי מבעלי אחד של במישטרה תלונתו

 יהושע שכנופיית מאלה אחד חלוקת־הפיתות,
 שאי־אפשר ״הצעות לכאורה, לו, הציעה
 ואף טוב, מרוויחים הזאת בעבודה להך. לסרב
 לא ובוודאי פראייר. אינו בה מהעוסקים אחד
טוב. ילד

 או כך ושלושתם רבים, קשרים היו אלה לושת
הסתבכו. אחרת

 אבי הצלם גם הצטרף העיתונאים לחבורת
עצמו. על לשמור ידע הוא הזאב.

 נאלץ הארץ, שעיתונו, אחרי נפל ולנטין
 בעי־ הגון, סכום־כסף מיזרחי לבצלאל לשלם
 איש־העס־ נגדם שהגיש תביעת־דיבה קבות
 אלפרון. האחים אצל נפל היימן יוסי קים.
 והיא לאלפרונים, טלי, בתו, את איבד הולר

 שמו ואת המוניטין את לסבך הצליחה אף
 בפרשת־ נקשר שמה כאשר אביה, של הטוב

 על״ידי בבית־המישפט יוצגה טלי סמים.
 ליד־ צבי עורך־הדין היום, עד ידיד״המישפחה

 שדבק הכתם שוחררה. דבר של ובסופו סקי,
הוסר. בקלות לא הולר במישפחת אז

 רברבן הוא טלי, של אחיה הולר, גירעון
 משה עורך־הדין טוען לפחות, כך, ללא־תקנה.

 בבית־המישפט. השבוע אותו שייצג אלוני,
 חמורים מעשים להולר מייחסת המישטרה

 אמצעי־ החזקת נשק, החזקת מאין־כמוהם:
 את לחסל קשירת״קשר מכל: וחמור לחימה,

 השלכת באמצעות יהושע מישפחת מבני אחד
רימון.
 סוכן הולר גירעון על הפיל התיק את

 בפקודת לפירסום נאסר ששמו מישטרתי,
 שתלה הסוכן של גופו על בית־המישפט.

מיני־ מכשיר־הקלטה — נגרה המישטרה

 בתיקו כאשר מצה״ל, ושוחרר נכנע לבסוף
 נפשיות״. מסיבות ״לא־כשיר נרשם הרפואי

פנטזיות. של בעולם חי הוא מאז
 עלו הולר של המפותח ודימיונו תמימותו

 יודעים לא קיצה שאת בפרשה, במעורבות לו
 המיפלגים אחד — הנושאי הבילוש אנשי גם

 בתל־אביב. המרכזית היחידה של המעולים
 כי ממנו וביקש סמוי, לסוכן דווקא פנה הוא

 הוא כי לו אמר הוא גנוב. אופנוע עבורו ישיג
 על רימוז לזרוק כדי באופנוע להשתמש רוצה
בני״יהושע. של מבתי־העסק אחד

 אישית לפגוע התכוון הולר כי אומרים יש
 חשדות שלפי יהושע, של אחיו — אשר בסמי

 קו על לוותר ממנו ודרש עליו איים המישטרה
 ״אסיר — אחיו לטובת שלו, חלוקת־הפיתות

כלכלית." לעזרה הזקוק משתקם
השלו הצעיר הבטיח לאופנוע, בתמורה

 ברוב אקדח. לו יתן כי הסמוי לסוכן מיאל
 מקום־מיסתורו על הצביע אף הוא תמימותו

 הסמוך בפרדס לעץ מתחת — כלי־הנשק של
 כי לסוכן הולר אמר המוקלטת בשיחה לביתו.
״מלוכלך". הוא הזה האקדח

 מילת־ זוהי לעבריינים, המיוחד בז׳רגון
 כבר נעשה שבו כלי־נשק מכנים שבה צופן

 שלאקדח לכך ראיות אף יש פלילי. שימוש
 חייהם על מקשה זה קנה. הוחלף ״המלוכלך״

 כי מתברר פלילי. לזיהוי המעבדה אנשי של
לדירת־ בהתפרצות שנה לפני נגנב האקדח

 שבה השניים, בין נוספת שיחה ואחרי החודש,
 ביום זה היה נעצר. הוא הצעתו, על הולר חזר

בבוקר. הרביעי
 לעשות הבילוש לאנשי שנותר מה כל
 תפרו הם הפאזל. כל את להרכיב היה עתה,

 יכול היה לא אביו שגם סיפור הולר לגירעון
 האירוע את סיקר אילו ממנו, לטוב לצפות

תיקשורתית. מבחינה
 ועיתונאי שדר־רדיו של בנו הכל: כאן יש

 מוכרות, מישפחות־עבריינים שתי מפורסם,
 לרכוש דרכם את מצאו שכבר רימונים שני

 — עצורים ארבעה המעורבות, המישפחות
 בעולם־הפשע מרכזית דמות הוא מהם שאחד

הכל. בקיצור, הישראלי,
 ככתב באחרונה שמונה וילנאי, שימעון
 בתל־ ■שראל קול של פליליים לעניינים

 המפקח עם ראיון השבוע להשיג ניסה אביב,
 עניין יעשה שלא לו הודיע באיתורית הרפז.

 פצעים לפתוח מעוניין לא הרדיו מהולר.
ישנים.

 את הרפז את שואל בוודאי היה וילנאי
 זה ״איך הולד: גירעון גם ששאל השאלה

 אחד בתא־מעצר גירעון את שמה שהמישטרה
 באמצעות לפגוע ניסה לכאורה, שבהם, מי עם

 או מינהלית, טעות כאן היתה האם הרימון?
מישטרתי? טימטום מעשה סתם

 בבית־המישפט השבוע היה לא הולר מייק
 הזאת. השאלה את המפקח את לשאול כדי
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