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עשוות קורבנות מעשי-הנויצה עור ״הפורץ הנוצץ״ שבעינו עתה מעדה בנציוני

החזירי את הכסף!
הוד גונב את רכושם של אחרים ,כדי
לבנות וילה לעצמו או כדי לברוח מריב
ועד־השכנים בבית המשותף׳ חדל הוא לגמרי
להיות חביב .לגבי כמאתיים משפחות לפ
חות ,לא היה רובין־הוד־בנציוני מעולם
חביב .אפילו כשהגברת גולדה אלטמן ,מ
רחוב שדרות המלך דוד  ,25עמדה וסיפרה
השבוע ,כשדמעות בעיניה ,כיצד פרץ בג־
ציוני לדירתה שלוש פעמים רצופות ,וסיימה
את סיפורה באנחת הערצה :״יש לו ידיים
של זהב,״ המשיכה לשלוח קללות בגנב
גם אחרי החיוך.
כי למאתיים המשפחות ,להן נודע לפתע
מי הוא האיש שגנב את רכושן ,אין
כמעט סיכוי לקבלו חזרה .המאושרים שבהם
הבטיחו את רכושם וקיבלו חלק מדמי הנזק
חזרה .אולם לרובם אין תקוה לראות את
הרכוש שנגנב.
רכוש זה נעלם ,הוא לא הוברח ולא
בוזבז .הוא קיים עדיין .אלא שהוא רשום
על שמה של הגברת עדה בנציוני .לפי החוק
היבש עדר ,בנציוני לא פרצה ולא גנבה,
משום כך אין היא חייבת להחזיר להם

פרוטה ,תהיה אשמתה המוסרית אשר תהיה.
★
★
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שיטת הפעורה

ץ כמעט ספל! שמבחינה זו יש
פירצה בחק .לפי החק הקיים יכול
אדם להפוך לפורץ וגנב ,לחמוס רכוש
שיספיק לו לכל חייו ולרשמו על שם
אשתו .אם ייתפס ,יכול הוא לשבת שנתיים־
שלוש בכלא ולצאת אחר־כך לחיות בעושר.
משום כך הופנו השבוע כמעט כל המבטים
יותר מאשר אל הפורץ עצמו ,אל אשתו
המחזיקה בידיה את רכוש בעלה.
בדירה מפוארת ברחוב בן־עמי  8בתל־
אביב ישבו השבוע האינג׳ינר אדולף זונדר־
לינג ואשתו .הם עלו ארצה לפני 13
שנה מוינה .אין הם מתאוננים על מחסור.
דירתם המרווחת מרוהטת בריהוט החדיש
ביותר .לפני שנה יצא הזוג זונדרלינג בליל
שבת לביקור אצל קרובים .בבית השאירו
רק אם זקנה .לא היה להם שום חשש
מגנבים ,שהרי בביתם הנעול נמצאה האם.
חוץ מזה הבית מספר  8ברחוב בן עמי

המהנדס אדולף זונדרלינג ואשתו ,על המרפסת דרכה חדר ב ד
ין
ציוני לדירתם .למרות שקיבלו חלק מסכום הגניבה חזרה מחברת
הביטוח ,הם סברו כי על אשת הפורץ למכור את רכושה ולהחזירו לקרבנות בעלה הפורץ.
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רביסמל ישראל ליבוביץ ,ליד החלון ממנו נכנס בנציוני לדירתו ,כדי
לגזול סכום של  15ל״י ושעון זהב .בתמונה נראית הצלחת ,שכדי לא
לשברה ,הניחה הפורץ על הדשא .מכשיר הרדיו הוזז לצד ,כדי לא לחסום את דרן הנסיגה
בפני הפורץ .הפריצה שבוצעה אצל ליבוביץ היתה האחרונה לפריצות בנציוני ,לפני שנתפס.
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הוא בעל יתרונות משלו .אי־אפשר לד,כנס
אפילו לחדר־ד,מדרגות שלו ,לפני שמת
קשרים באמצעות טלפון פנימי עם אחד ה
דיירים ,אשר רק ברצותו לקבל את המבקר
הוא לוחץ ע^ כפתור ,המאפשר את פתיחת
הדלת לחדר־המדרגות.
אולם פטנט מיושן מעין זה לא נועד
עבור אנשים כבנציוני .בנציוני מצא סולם
בגובה של שני מטר ,טיפס בעזרתו למרפסת
הדירה .הוא הבחין באם הזקנה היושבת
באחד החדרים ,נעל את הסלון מבפנים,
גנב בשקט אוסף של בולים ישראליים ב
שתי של שלושת אלפים לירות ,ועוד כמה
תכשיטים .למזלם של בני הזוג זונדרלינג
היה רכושם מבוטח והם קיבלו חלק מהכסף
חזרה .אולם במשך כל השנה חשדו באדם
מסוים כי הוא הגנב .הם הופתעו מאוד
כשבנציוני התתדה כי הוא הפורץ לדירתם.
״יש לו רכוש ,מדוע לא יחזיר לנו את
מה שגנב מאיתנו?״ שאלו הם.
אומללה מהם היתד ,גולדה אלטמן׳ מ
שדרות המלך דוד  .25סיפרה היא :״בעלי
הוא יצרן נעליים .אנחנו  10שנים בארץ
והבאנו קצת רכוש כשבאנו מגרמניה .כל
החיים שלנו סבלנו .בעלי ואני מלודז /היינו
בגטו ובמחנות .אתם מתארים כבר איזה
חיים היו לנו .בפעם הראשונה היה הגנב
אצלנו ,בדיוק חמישה שבועות אחרי שנכנסנו
לדירה .לפני שנתיים היה שוב ולפני
שנה ביקר אצלנו בפעם האחרונה .הוא
גנב כל פעם דברים אחרים — כסף ודברים
אחרים ,שאי אפשר לקנות אותם בכסף,
מזכרות מהמשפחה שאיננה עוד.
״הוא לקח את צמיד הזהב שלי ששקל
 165גרם ,ומערכת שלימה של כלי־אוכל
לדגים מכסף .היו לנו שתי משקפות של
תיאטרון ,שלי ושל בעלי .של בעלי היתד,
פשוטה ושלי היתר ,משובצת פנינים .את
שלי לקח ושל בעלי השאיר .כשקראתי על
בנציוני ,תיכף הרגשתי שזה הוא שהיה
אצלי .מה ,האם אני צריכה לעבוד בשביל
הוילה שלו? האם אני צריכה לתת את ד,הנים
שלי שיהיו לו בגראז׳ חמש מכוניות? אשתו
צריכה להחזיר לנו את הכל!״
★
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״מאז אני מ פ ח ד ת ...״

ג׳נט פרומרמן ,ליד ארון הספרים ממנו גנב בנציוני כסף ותכ
שיטים ,בפרצו גם את דלתות הארון .כשהביאו את בנציוני
לביתה נדי שיצביע סל המקומות בהם פרץ ,ל׳עג בנציוני לשכני הבית על חוסר זהירותם
ועל אי־ידיעתם להחביא כספים כראוי .ברוב המקרים לא התאימו הצהרותיו של בנציוני
על ערן החפצים וסכומי הכסף שגנב ,לאותם סכומים שהצהירו עליהם קרבנותיו של הפורץ.
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•  /ג ט פ רו מ ר מן גרה ברחוב כצנלסון
 1ד .בבית זה ערך בנציוני במרוצת ה
שנים לא פחות מאשר שלוש פריצות.
אחת מהן היתה בדירתה .לגברת פרומרמן
יש בן ,תלמיד שמינית חובב־צילום• לפני
חמישה חדשים חזר הבן הביתה בשעה 11
בלילה במוצאי־שבת ,ניסה לפתוח את הדלת
וראה שהיא נעולה על בריח מבפנים .הוא
חשש שקרה משהו לאמו .הוא צעק בקולי
קולות ,אך איש לא פתח .הוא הזעיק את

המשטרה וזו פרצה את הדלת.
לא היתד ,פינה בבית שלא נערך בה
חיפוש מדוקדק .המצלמות של הבן נשארו
בשלימותן על השולחן ,מבלי שאיש יגע
בהן .ניירות־ערך נמצאו אף הם שלימים .רק
הכסף והתכשיטים נעלמו .״אני לא מבינה
בשביל מה הוא צריך היד .לגנוב,״ אמרה
הגברת פרומרמן .״מילא ,אדם עני גנב ,זה
אני עוד מבינה .אבל עשיר כמוהו .איזו
חוצפה יש לאשתו לא להחזיר את הכסף
לאנשים מהם הוא נגנב.״
לגברת גליקמן ,משדרות המלך דוד ,23
היה חסר דבר אחר מלבד כסף .סיפרה
היא :״הוא היד .אצלנו פעמיים .פעם אחת,
וכעבור חודש עוד פעם .בשתי הפעמים
הוציא רכוש של  2500לירות .אסור לי
לדבר על זה ,אם אני מדברת אני מתעצבנת
ומקבלת שוק .מאז שזה קרה אני יושבת
בבית עם תריסים סגורים ,וכשמצלצלים
בדלת אני מפחדת לפתוח אותה .מאז אני
מפחדת מכל דבר • . . .
בנציוני לא פרץ רק לדירות עשירים
ועתירי־נכסים ,כפי שהוא טוען .אפייני לכך
הוא מקרהו של הזוג ליבוביץ ,בשדרות
המלך דוד .28־ ישראל ליבוביץ הוא רב־
סמל בצבא הקבע .אשתו היא פקידה במס־
ההכנסה .לפני כשנה נישאו ונכנסו לדירה
חדשה בקומת הקרקע .דירתם היתד ,כנראה
האחרונה בסידרת פריצותיו של בנציוני,
לפני שנתפס.
היה זה בערב ל״ג בעומר ,יום לפני
תפיסתו של הפורץ .במשך יום תמים לא
היה הזוג בבית .כשחזרו למחרת ,הבחינו
כי החלון פרוץ .הרדיו שניצב לפני החלון
הוזז בעדינות הצידה .צלחת שעמדה על
הרדיו הונחה על הדשא מאחורי החלון ,כדי
שלא תישבר .ליד החלון ניצב כסא.
סיפר רב־סמל ליבוביץ :״הוא לא מצא
מציאה גדולה אצלי .הוא לא ידע כנראה
שאני חייל .כל מד ,שלקח היו  15לירות
ושעון זהב שלי .אבל הוא הפך את כל
הדירה .הוא מצא דברים שאני לא ידעתי
בכלל שהם קיימים .כך למשל מצאה אשתי
אחרי ההפיכה פתק שרשמה לד ,לפני החתונה,
בו היא מזכירה לעצמה שהיא צריכה לק
נות לי טלית ותפילין .אבל זאת לא
אומרת שאני לא רוצה את שעון הזהב
שלי בחזרה .ברור שמחובתה המוסרית
של אשתו להחזיר את הכסף לכולם.״
כל העיניים היו מופנות אליה ,אל עדה
בנציוני .״החזירי לנו את כספנו!״ תבעו
מאות הנגזלים .אולם עדה בנציוני ,הגננת
שהיתה לה החוצפה התהומית לטעון כי
בעלה הוא רק קרבן החברה ,לא הגיבה.
אני מזועזעת יותר מדי ממה שעובר עלי,״טענה ,וסירבה לענות אם תהיה מוכנה לה
חזיר את הכסף שגזל בעלה.
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