
׳לציבור ביותו מסוכנים
היום עוד חניתה. ליד שוב  למחרת נום

אותו. נתפוס

נשיאו הבינלאומיים המאמצים 5.12.62
 האברסט, כובש הילארי, אדמונד סיר פרי.
 שיוחסו ההינולייה, בשלג העקבות בי גילה

 אלא אינם המיסתורי, לאיש־השלג בתחילה
חו לשם שלחנו כבר פרקש. של עקבותיו

 ימים כמה שעוד מקווים ואנו שוטרים ליית
. .. באזיקים כבול אותו נחזיר

 בידיים מנפאל חזרה החזליה 12.1.63
 להתחמק הצליח שוב פרקש נחמן ריקות.

אבל לטיבט. הגבול יאת בעברו מרודפיו,

המשסוה? עשתה מה מחנדא. דברות הצדיתו
 תל-אביב. בקירבת שהוצב משטרתי מארב על־ידי שעות,
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הפשע. בעולם מוכרים ושניהם לזה, זה
 הוא תינוק. עדיין בהיותו ממצרים ארצר, הגיע ערוסי

 חייו ••:ת החל נפשות, חמש אז כבר שמנתה למשפחה נולד
 הילדות בסיפורי כמו שוק־הכרמל. של מישפה ער־מות ן ב

 פרימיטיבי איש ניסים של אביו גם היה קלאסיים, העזובה
תשומת־לב הקדיש לא היום, כל משך עבד הוא וגס־הליכות.

 ונסע גנוב, טנדר על אותה העמים מקומה,
 חשב, שם, שבצפון. חניתה קיבוץ לקירבת

 בשקט יפרוץ והוא בו להבחין איש יוכל לא
 זאת בכל שמע מישהו אולם המנעול. את
 המשטרה, את הזעיק הפיצוח, קולות את

 השלושה הצליחו בו ברגע בדיוק שהגיעה
 בעצם, שהיא, ולגלות הקופה את לפתוח
ריקה.

נש לבית־הסוהר, אחר־כבוד הובל ניסים
 שני ביום מאסר. וחצי לשנתיים ונידון פט,

 הועבר הבריחה, בוצעה בו הערב האחרון,
נו להיות על־מנת ביפו, לבית־הכלא ניסים

 משפטי בברור ידידיו, עם יחד למחרת, כח
בית־ כותלי בין מעורבים היו בה קטטה על

ערום׳
שנות־נזאסר.

ת הצטיין לא שמעולם הבורח הוא ב יתרה. בפיקחו
 60כ־ לצבור הספיק שלו הפשע שנות עשרים משך

תו. כובל כששוטר נראה הוא (מימין) בתמונה או
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מבית־הכלא. פעמים ארבע ברח הבודד, הזאב כינוי י
חופשי. להסתובב ממשיך עדיין הוא אן חבריו, שני גיתפשו הפעם

הסוהר.
★ ★ ★

הרחוב חיי אל למטה
 חייו סיפור הוא פחות לא ראגי **

 גילו למרות אשר לנדסברגר, יורם של
פלי תיקים 18 לצבור כבר הספיק הצעיר
 אישום. סעיפי משלושים למעלה ובהם ליים,
 שהצטברו החופפות המאסר שנות סכום
 שבע שלו: הפשע שנות שש במשך נגדו

וחצי.
 שהגיע גרמניה, יוצא לאב נולד יורם

 שנה, לשלושים קרוב לפני ה, מבלג ארצה
 רב־ לדרגת הגיע הבריטי, לצבא מיד התגייס

בהת פתאום לקה שרותו שתוך אלא סמל.
כע לחולי־נפש. במוסד אושפז עצבים, קפת
 בית־ כותלי בין התאבד חודשים כמה בור

החולים.
 יורם. של לאמו כבד לזעזוע גרם האסון

 מהלומה כבר ספגה ה, לאטב ילידת האשד״
 בהיותה מתה האחת בתה כאשר בחייה, אחת
ה במתח לעמוד יכלה לא היא רך. בגיל
 בעלה, מות עם אותה שפקד העצום נפשי

פסיכיאטרי. טיפול לקבל נאלצה
 ה־ צעדיו את יירם עשה זו אווירה בתוך
השי גבי על עמד הוא בעולם. ם ראשוג

ב ם לתם ברירות: שתי שבפניו החלק פוע
 מטה להתדרדר או ולעלות, כלשהו משען

הרחוב. חיי אל
 שאחותו, בעוד לכך. כוח עצר לא הוא

ללמוד הצליחה שנים, בארבע ממנו הגדולה

ר

אחת תה
 שסוף־סוף יודע אחד כל להתייאש. לנו אין

לידינו. יפול
 אלמוני על הודיעו משיקאגו 24.3.64

 כ־ אמריקה. אוף הבנק את ששדד במסיכה,
 השודד של העבודה שיטות את שהשווינו
ת עם האלמוני, ה האיש של עבודתו שיטו
ת שהן נוכחנו פרקש, נחמן מבוקש, הו  ז

 האמריקאית המשטרה את ביקשנו לחלוטין.
 שעוד אמרו הס אז לידינו, אותו שיעבירו

ה הם לא־יוצלחיס איזה אותו. תפסו לא
שם! שוטרים

אבדה, לא שמעולם תקוותנו, 26.7.65
קיב פרקש, נחמן של המהירה תפיסתו על
 האקדמיה הודעת עם רב עידוד היום לה

 האדם של שעקבותיו למדעים, הסובייטית
 אינן בספרד אלטמירה במערות הנאנדרטאלי

 להוציא אין קודם. שחשבו כפי עתיקות כה
 הטריים עקבותיו הן שאלה אפשרות מכלל

שע של מש אנו פרקש. נחמן הנמלט, הפו
 עם מערה באותה הציורים את עכשיו ווים

 בסנטיאגו פרקש אחריו שהשאיר הציורים
 לפני להביא נוכל יום־יומיים תוך דה־צ׳ילי.

שע את השופט  להוציא כדי הנמלט הפו
פקודת־מאסר. נגדו

מס השוטר את שלחנו אתמול 11.6.66
 הארץ. כדור את המקיף ללוויין 519284 פר

תות שרו ממנו ששודרו הרדיו או  פר־ כי בי
 לבוא, בושש כשהשוטר בתוכו. מסתתר קש

 לדון כדי האישי תיקו את להביא ביקשתי
 שמו כי לראות הופתעתי מה בהתנהגותו.

 פר־ נחמן הוא: 519284 מספר השוטר של
. קש . .

★ ★ ★
רחוב בגופיות

 עצמו פרקש של חייו סיפור ודם ^
א ל £ נו פרקש ועיקר. כלל משעשע היה \

ה מהונגריה. עולים למשפחת צבר כבן לד
ב ילדותו. משחר עוד אליו התאכזר גורל

 בשכונה, חבריו עם שיחק ארבע כבן היותו
ישר סיד, חופן הילדים אחד זרק כשלפתע

ארו חודשים משך פרקש. של עיניו לתוך
ב כשראייתו רפואי, בטיפול הילד היה כים

 פגע עליו נפל לבסוף, כשהבריא סכנה•
הת משחק, בעת טיפס עליה גדר, נוסף:

 בכל משברים סבל והוא תחתיו, מוטטה
גופו. חלקי
ה את לשבור נוסף משהו נחוץ היה אם

 במעטה השכיבה זו היתה הרי הצעיר, ילד
 דעתם: את בשעתו הביעו הוריו גם הגבס.

ה והשכיבה שקיבל שזעזוע־המוח ״כנראה
ש למה נחמן את הביאו בגבס, ארוכה
נהיה.״

 פי׳ על ההורים של קביעתם זו היתד,
 מאז כי היא, עובדה אך בלבד• הרגשתם

 הוא עצמו. בתוך מסוגר כנער נחמן גדל
 הספורט, בשטח סיפוקו את למצוא ניסה
 במשקל באיגרוף אלוף־ישראל בתואר זכה

ה כנופיות את זנח לא מאידך אך בינת־.
 הסתבך הוא בעוכריו. שהיה מה וזה רחוב•
 החל שוטטות, של קלות בעבירות תחילה
 המיפנה הגיע שלבסוף עד פעם. מדי להעצר

 שלושה עוד עם יחד נעצר, פרקש החד.
ב המזויין השוד ביצוע באשמת חשודים,

מאסר. שנות לחמש נידון תנובה, מחסני
הת בשל שוחרר שנים וחצי שלוש בתום

 ימים לשלושה שברח למרות טובה, נהגות
 דל קצרה תקופה כעבור אך מבית־הס־הר.

ב מזויין בשוד כחשוד שוב, נעצר חיפש
 אז שבאו השוטרים, בתל־אביב. ח״ן שדרות
 לבית־הסו־ מיד להובילו הצליחו לא לעצרו,

 ולפתע צעדים מספר לידם צעד פרקש הר.
צדדית. לסימטד, בריצה ונמלט התחמק

 שנמשך ,הגדול המצוד החל רגע באותו
המש הצליחה בסופו ואשר חודשים, כמה
 חברו, מהלשנת כתוצאה רק ללכדו טרה
 ל־ חור פרקש נחמן התחתון. העולם איש
 לגלח לא נדר אותו זקן, מגדל החל כלא,

 לו ניתנה כמעט זו הזדמנות שישתחרר. עד
מ להימלט הצליח כאשר שנה, חצי כעבור

 (״טו־ רפאל של בחברתו בשלישית, כלאו
שלוש כעבור נתפס, הוא אולם בליץ. מי״)

 מעט להעניק שניסתה אמו, לילדיו. מרובה
 רבות לעשות הספיקה לא לילדיה, חמימות

ב המשפחה בפרנסת לעזור ונאלצה מאחר
משק־בית. עבודות

 המוזנחים. הרחוב ילדי עם ניסים גדל כך
שסחבו הפירחחים לכנופיות הצטרף הוא

למעשי לאט־לאט עבר השוק, מדוכני פירות
 בלבד עשר בן היה הוא יותר. נועזים גניבה
הראשון, הפלילי התיק נגדו נפתח כאשר
צעירים. לעבריינים למוסד נשלח והוא
 מכללה רק בשבילו היה זה מוסד אך

הפשע. באמנות להשתלמות יותר גבוהה
 והוכנס בגניבה, מיד נתפס משם, יצא הוא

 משפהת את פקד בדיוק שנה כעבור בחזרה.
 על ״דע שלא המשפחה, אבי אסון. ערוסי
ה שלטונות מטעם בשכונה שהוכרז העוצר

ש מידיה ונהרג מביתו יצא הבריטי, צבא
 ניטים בריטיים. חיילים על־ידי עליו נורתה

המשפחה. לראש הפך
כצפון פיצוח★ ★ ★

ם ל החדו^זל^מש^ הסטטוס ^ו
חד אחריות הרגשת בו החדיר לא חה, ^
 יותי, חופשי עצמו הרגיש הוא להיפך, שה.
 העולם של בדרך־המלך בקצב צועד החל

התחתון.
 הצליח הבאות חייו שנות עשרים במשך

 הפי־י- הרשעותיו גליון את להעשיר ניסים
הור הוא העבירות. סוגי בכל כמעט ליות
גרי התפרצויות, שוטטות, גניבות, על שע
 מגונים. ומעשים גנוב, רכוש קבלת נזק, מת

 בשל גם לעצרו המשטרה החלה לאחרונה
ה התיקים בשישים מסוכנים. סמים החזקת

 60 לאסוף הצליח נגדו שנפתחו פליליים
 על שנים שלוש גם הכוללות מאסר, שנות
ממעצר. בריחות שלוש

 מעולם בו ראו לא התחתון בעולם ידידיו
 מחוכמות. בשיטות הפועל בר־מזל, פורץ

 בבית- ניסים ביצע האחרונה פריצתו את
 עוד עם יחד הצליח, הוא תלווה. החרושת

מ־ הפלדה קופת את לעקוד פורצים, שני

 ולמשטרה לצה״ל להתגייס במוסדות־נוער,
 הפך בצי־הסוחר, לקצין־מכונות ולהינשא

 חפר כילד לשכת־הסעד. של למטופל יורם
מר אופיי כבעל יורם התגלה משפחה, חום
 בבית־הספר, לחבריו מתאכזר היה הוא מי.

 ) בכך. מה של עניינים על בקטטיות מסתבך
 היה ניתן הראשונות בשנים כי ייתכן

 לו שיקדיש מי נמצא לא אך להצילו, עדיין
 מבולבלת היתד, אמו מספקת. לב תשומת
 לו, לדאוג רצתה אחד מצד אליו. ביחסה

 נוכח אונים חסרת היתד, מאידך אך להבינו,
או שבדק פסיכיאטר התוקפנית. התנהגותו

אינטלי רמת בעל נמצא הנבדק קבע: תו
 נובעים התרכזותו קשיי אך גבוהה, גנציה

הנפשיות. מהפרעותיו
★ ★ ★ הפושעים עושייס כד

 התחיל הוא הפשע. אל יורם ירד ד ץ*
 שבשדרות בקיוסק ממתקים בסחיבת ^
הת בה מחלול, שכונת מול קיימת, קרן

 וגניבת בהתפרצויות המשיך אמו, עם גורר
מזומנים.

 שיטת ליורם גם היתד, וגנב, פורץ ככל
ל לחנות, להיכנס נהג הוא משלו. עבודה

העליו המדפים אחד על הנמצא חפץ בקש
 והוריד הסולם על החנווני עלה כאשר נים.
 יורם היה לא כבר — המבוקש החפץ את

 הסולם, על האיש בעוד בינתיים, כי בחנות.
לג הקופה, מגירת את לפתוח יורם הצליח

 ביקש אחר במיקרה בתוכה. אשר את נוב
 הבריכה מן לו להוציא דגים חנות מבעל

מת האיש בעוד בדיוק״. קילו של ״דג
 יורם דג המתאים, הדג את לדוג וטורח כופף

האחורי. מכנסיו מכיס ארנקו את
 בחקירו־ המשטרה את לבלבל גם ידע הוא

 עורך־ ללא תמיד השופט בפני הופיע תיה,
 לצאת מצליח היה המקרים מן בחלק דין.

 ניסתה אחת לא נענש. ברובם אך — זכאי
 מבטיח היה הוא דרכו. על להוכיחו אמו

 אצלנו, זה ״ככה לסורו. וחזר להשתנות,
)18 בעמוד (המשך


