
ובפעם ־ בביתו בונשט״ן ביקר פעמיים
 הדראמה בעקבות שהופתע הראשון האיש

 ברחוב האחרון, השלישי ביום שהתרחשה
 יילף, אלכסנדר היה תל־אביב, בצפון שקט
 השעה .1 ארנון ברחוב חנות־ר,מכולת בעל

 אורח הופיע כשבחנותו בבוקר 9 היתד,
 יחף, הילן־ פיג׳אמה, לבש הוא נלתי־רגיל.

המכי דוכן מאחורי הריצפה על והתיישב
 מראשו שניגר בדם וילף הבחין אז רק רות.

הזר. של
 אותי!״ ירצח הוא לשם. אחזור לא ״אני
 בעל־החנות הכירו עתה ורק הגבר. מילמל
ה בבית מזומנות לעיתים המבקר כאדם
סמוך.

 לשלוח וביקש למגן־דוד־אדום טילפן וילף
 כי משנוכח דקות, חמש כעבור אמבולנס.
ל הפעם שוב, טילפן מגיע, לא האמבולנס

נורדון. מוניות תחנת

 12.30 בשעה ,1961 יולי מימי באחד
 בנק לסניף גברים שלושה נכנסו בצהרים,
 תת־ החזיק מהם אחד בנחלת־יצחק. הפועלים

 איים השני גוסטב. קארל מטיפוס מקלע
 הבנק של צעירים פקידים שלושה על

 השלוש־, כל במטפחת. מכוסה באקדח
 הותירה שלא בצורה פניהם את הסתירו

לזהויים. מקום
 וכעבור במהירות, מלאכתם את ביצעו הם
 נושא־ם כשהם הבנק את עזבו דקות חמש
 כל — ל״י 7200 המכיל צד תרמיל עמם
 הסניח. בקופת שעה אותה שנמצא מה

 נהוגה מורים, מכונית להם ציפתה ברחוב
רביעי. שותף בידי

 ניידת למקום כשהגיעה דקות, עשר לאחר
 סימן אף הבנק בסביבת נשאר לא משטרה,

השודדים. של זהותם על להצביע שיוכל

שחה וד
הפיג־אמה

 לבית־החולים הפצוע הגיע התחנה במונית
— חזן מרסל — לשמו ופרט איכילוב,

על פרטים שום למסור מוכן היה לא
 סימני בגופו שמצאו הרופאים אך ר,מיקרה.

 ושתיים בראש אחת — סכין דקירות שלוש
 למשטרה על־כך להודיע מיהרו — בגוף

יסו עובדות שתי התגלו ואז תל־אביב.
 זב־דם בוקר באותו יצא חזן מרסל דיות:

 ברחוב הגרר, ברנשטיין, טובה של מדירתה
 בנסיון החשוד העליונה. בקומה ,3 ארנון
היה — המשטרה גירסת לפי — לרצח
 היושב ברנשטיין, שלמה טובה, של בעלה
 קיבל יום אותו של בבוקרו דמון. בכלא

 אי. לבקר כדי קצרה, חופשה ברנשטיין
 לחוקרי הוברר מהר חיש החולה. אמו

 אן אמו, את ביקר לא שלמה כי המשטרה
 ה־ חופשתו בתום בדיוק לבית־הכלא חזר

קצובה.
★ ★ ★

משמדתית זריזות

ה ביום שהתרחשה הדמים יאמת ^
 ישיר המשך אלא היתד, לא שלישי, !

 כשלוש לפני שהתקיימה אחרת, הצגה של
 הרפתקות לסרט אז דמתה היא שנים. וחצי

 ב־ תמיד, כמו שהסתיים שלישית, מדרגה
מושלם. הפי״אנד

 מישטית של הפנטסטי המיבצע ניפתח ואז
המעור וכל שעות, 24 עברו לא תל־אביב.

 בלתי- היתד, ההצלחה נעצרו. בשוד בים
 הנשק נמצא החשודים אחד בבית משוערת.

 אחר במקום השוד. לביצוע השתמשו בו
 בנחלת־ מהקופה שנשדדו הכספים כל נמצאו
 להודות אלא נשאר לא לפושעים יצחק.

באשמתם.
ה דובר של החריפות הכחשותיו למרות
 מראש ידעו שסוכניה ברור היה משטרה,

 ושמודיע השוד, של ומקומו מועדו על
 פרטיו. לכל השוד מתכנן גם היה המשטרה

 על ידם לשים המשטרה חוקרי יכלו כך
השדוד. הכסף

 יביצוע שבתיכנון התברר 1961 בחקירת
 האיש אנשים. חמישה מעורבים היו השוד

 שלבי כל על והשגיח שתיכנן החמישי,
 לבית־ הובא ולא מעולם נעצר לא הביצוע,
 בבית־ נשפטו האחרים ארבעת המשפט.
 מאסר לתקופות נידונו המחוזי, המשפט
ארוכות.

 שלמה אז נשפט ביותר הארוכה לתקופה
 כאיש ידוע היה לכן קודם שכבר ברנשטיין,

 בגניבות בעל־עבר מומחה התחתון, העולם
ושוד.
 ועתה, מאסר, שנות לשבע נשפט הוא

ל־ חזר הקצרות, מחופשותיו לאחת כשיצא
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טתו, חזן מרסל נראה למעלה ס במי ת־חולי ת טובה כשלידו איכילוב, בבי וידידתה. הבלונדי

 אהובה את לרצוח בנסיון כחשוד בית־הכלא
אשתו. של

★ ★ ★
בובה של אהבתה

 היחידה העובדה היה לא סק״דיךזה, ן*
עם הפועלים בבנק השוד את המקשרת ^

אחו׳
14

חנותה עס טובה(הבלונדית) הגותו: אצר הניקוו

 ארנון. ברחוב השבוע שהתחוללה הדראמה
 גיבורי כל בתמונה הופיעו אז כבר כי

 נקשרו אז שכבר ויתכן האחרונים, האירועים
 של הנוכחית לתקיפתו שהביאו הקשרים

חזן. מרסל
 השוד באשמת שהורשע השני האיש
 מאשר אחר לא היר, ,1961 ביולי המזויין

עצמו. חזן
 בא — בפיג׳אמה״ ״האיש — חזן מרסל

שב ליון מהעיר המדינה קום אחרי ארצה
 יחד ארצה שעלה חזן, ג׳ו אחיו, צרפת.

 והוא מקצועי, גנגסטר אז כבר היה עמו,
 העולם של לשורותיו מרסל את גייס אשר

התחתון.
קט בגניבות מרסל נתפס דרכו בתחילת

 אז ראשונה. בחקירה באשמתו הודה נות,
 צעירה הפנים, ויפה הבלונדי הגבר הכיר

 ״בובה״. בכנוי הידועה המזרח, מעדות
 והסכימה הצרפתי בצעיר התאהבה ״בובה״
 אותו למשוך כדי כזונה, עבורו לעבוד

 אחרי עצמה. בכוחות אותו ולפרנס מגניבות
 לצרפת, חברתו עם יחד מרסל חזר מה זמן
בעבודתה. ״בובה* המשיכה שם

השל רב. זמן נמשכה לא האידיליה אך
 גיר- ידם, את עליה שמו הצרפתיים טונות

לישראל. בחזרה שור,
 היה חזן. מרסל ארצה חזר עימד, יחד

הפוע בנק שוד לפני מספר חודשים רק זה
 טובה, את לראשונה מרסל פגש אז לים.

 שלמה את אך ברנשטיין, שלמה של אשתו
עדיין. הכיר לא עצמו

 מפולין, קטנה כילדה ארצה באה טובה
 הכירה שמרטל בזמן המדינה. קום לפני עוד
 אחד, צעיר פורץ של חברתו היתד, היא

 באחד פיניה כשנתפס בזפוזבנייה. פיניה
נפ מאסר, שנות לארבע ונשלח מפשיעותיו,

שלמה אחר, תחתון עולם באיש טובה גשה


