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 אותו הוליך שזילברברג טוען דיקשטיין

 הוליך שדיקשסיין טוען זילברברג שולל.
 מנוול שזילברברג טוען דיקשטיין שולל. אותו
 ראשונה. ממדרגה ורמאי נוכל כמוהו, שאין

 דיקשטיין, על זה כל את אומר זילברברג
כמובן.

 טרייביש יהודה התל־אביבי שופט־השלום
מה מי להחליט התקשה לסיפור, הקשיב
 אפ-לו הוא ושרלטן. נוכל רמאי, מנוול, שניים

דיקשטיין• זה ומי זילברברג זה מי הבין לא
 ורשבסקי, מאיר רב־סמל המשטרה, נציג

 גילה הארצי, המטה של להונאות מהמדור
 שהביאה בפרשה גדולה יותר קצת בקיאות

השניים. של למעצרם
 בבית־המשפט סיפר הוא וצ׳קים. יהלום

 אחר האחרונים בשבועות התחקו אנשיו כי
ש מאוסטרליה, הסולידי התייר של מעשיו

 בתל־אביב שתזון מלון במסדרונות הסתובב
 חנויוודהתכשיטים של הקבוע לקוחן והיה

 מעורר היד, לא שהוא יתכן ביותר. היקרות
 בעלי ששני העובדה אלמלא חשדות, שום

 הוציא זילברברג כי התלוננו כאלה חנויות
 מאות של בשתי תכשיטים במירמה מהם
ל״י. אלפי

 כמה עוד אחריה גררה הראשונה התלונה
 ל־ כי התלוננו חנויות בעלי כמה תלונות.

 כיסוי. היה לא מאוסטרליה התייר של צ׳קים
 במירמה ממנו הוציא הוא כי התלונן אחר

ל״י. אלפי בכמה נאמד ששתיו יקר, יהלום
 העניין, מכל יודע אינו שזילברברג מובן

 במירמה, דבר הוציא לא הוא אשם, לא הוא
 בכלל, כיסוי. ללא צ׳קים הפיץ לא הוא

בכל. אשם דיקשטיין
 אותו ישראלי, אזרח דיקשטיין? זה מי
במיקרה. הכיר

 הוא הזה. הבוץ לכל אותי הכניס ״הוא
 והציע שרתון, מבעלי אחד שהוא לי אמר

במלון.״ חנות־התכשיטים את לקנות לי
 הוא שמחר־מחרתיים לו הבטיח גם הוא
 יהיה הצ׳קים ולכל מטבע־חוץ לקבל צריך

בינ בשלום. מקומו על יבוא והכל כיסוי,
זילברברג. טוען כך נעלם• הוא תיים
 גירטה יש דיקשסיין לנתן ? אני ? מי
 מטבע על כלום יודע לא הוא במקצת. שונה

 טובים, כל־כך קשרים לו אין ובכלל זר,
 אמר לא גם הוא — זילברברג שסיפר כפי

 בכלל, פתאום?״ ״מה שתזון. מבעלי שהוא
רא ממדרגה ונוכל גדול, שקרן זילברברג

שונה.
ל כדי לשבוע, שניהם את עצר השופט

 ימי־ בתום החקירה. בהשלמת למשטרה עזור
 זילברברג, של פרקליטו בידי עלה המעצר

מרשו. את לשחרר לידסקי, צבי עורך־הדין
 שקרן הוא דיקשטיין כי שטוען זילברברג,

 דיקשטיין, גם בחוץ. כבר ובו׳, שרלטן נוכל
 נוכל הוא זילברברג כי להישבע שמוכן
בחוץ. ובו׳, גנב רמאי
עדיין. נמצאו לא התכשיטים רק
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 פייבילביץ (״סימון״) שמעון בין דמיון כל
 המשטרה צריכה שלו האמיתי, הפושע לבין

ב מיקרי הוא המגונה, המעשה את לייחס
 את דיזקא עצרה שהמשטרה העובדה החלט•

 המדור אנשי כי מוכיחה רק )25( פייבילביץ
 את יודעים אינם ולבילוש לעיקוב המרכזי

 עצמו. החשוד סבור אופן, בכל כך, מלאכתם.
אותו? דווקא עוצרים היו למה אחרת
 החודש אותו שהביא עצמו, המיקרה על

 התל־אביבי, שופט־השלום של אולמו אל
 מחלקת־החקירות איש סיפר טרייביש, יהודה

 ״?ד. בלומנפלד: הרי סמל הרצליה, במשטרת
 קיבוץ בין שמפריד השדה לחצות. קרוב היה

 המכונית וחשוך. ריק היה והרצליה גליליים
 מהדרך פתאום סטתה הצר בכביש שנסעה
 העזוב. השדה לכיוון בשביל־עפר, ונכנסה

 השכורה המכונית בתוך שישבו הגברים שני
 שישבר, ,30,־ד בת הטרמפיסטית אל נטפלו
לידם.״
״חתיכה לו ״יש  שמעון נעצר למחרת !

 בגופה מגונה במעשה כחשוד פייבילביץ
ה ״כבוד הכל. הכחיש הוא האשה. של

 בכלל ״אני לשכנע, במאמץ הסביר שופט,״
 אליבי. לי יש יום. באותו שם הייתי לא
אחר!״ במקום הייתי כי להוכיח יכול אני

 חצי־תריסר במקהלה אישרו נכון!״ ״זד,
״אנחנו בית־ד,משפם, באולם שנכחו צעירים,

 יום!״ באותו איתנו היה שהוא להעיד יכולים
 עוד טענה היתד, החשוד של מחבריו לאחד

 חתיכה חברה יש ״לסימון ניצחת. יותר
 צריך הוא מה עולמית. פצצה יוצאת־מהכלל.

 ?״30 בת אחת איזו עם להתעסק בכלל
 הוא השופט• גם לדעת רצה בדיוק זאת

 לדברי שהיה, השני, הגבר היכן התפלא גם
 בביצוע ושחלקו מכונית, באותה המשטרה,

 הראשון. של מזה קטן היה לא המעשה
יפה? חברה יש לו גם אולי

ת לדו תו
נוצץ שוב הפורץ

 הבית דיירי את שהעיר חשוד, רחש
תל־אביב, בצפון הנביאים ברחוב 35 מספר

)1958( במשפטו כנציוני
הפורץ!״ משוגע, ״הוא

ה העבריינים אחד את השבוע החזיר
 בית־המשפט, אל בישראל ביותר מפורסמים

 בית־ אל שנים שבע לפני נשלח שממנו
 פריצות מאתיים ביצוע באשמת הסוהר,

 בשווי ורכוש כסף וגניבת לבתי־מגורים,
ל״י. אלפי מאות של

 בידיו כבול שהובל גבה־הקומר״ הגבר
 בתל- השלום בבית־משפם תא־העצירים אל

 שהובל איש־חברה אותו היה לא אביב,
 אמנם היה לבושו שנים. שבע לפני לשם
שהוב העצירים, יתר של מלבושם שונה

 ה־ העצמי ביטחונו אולם עימו, יתד לו
ר,פעם. בו בגד כאילו מפורסם
ש שעה שיפתותיו על נראה מר חיוך

לסקר והסביר אותו זיהה ממכריו אחד
המפו בנציוני ״זה סביבו: שהתגודדו נים

 הנוצץ, הפורץ על שמעתם לא מד״ רסם!
בבית־הסוהרז״ ספרים שכוזב זה

 סיפר בנציוני, על־יד שישב אחר, עציר
 ״הוא בבית־הסוהר. נם עימו ישב כי

 מכיר ״אני העציר, סיפר לגמרי,״ משוגע
לשנה. קרוב איתו יחד ישבתי טוב. אותו

 המוח את מבלבל הזמן כל היה ״הוא
 שנים כמה ושבעוד גדול, סופר שהוא

 בבית־הסוהר שמו. את העולם כל ידע
 קיבל הוא גדולה. סרוטקציה לו היתה

 אסור היה אחד שלאף מיוחד, חדר־עבודה
אליו.״ להיכנס

 את הזכיר המשטרה נציג של סיפורו
 מקום, באותו עמיתו בפי שהיתר, הגירסה

 בשעת־ אותו ״תפסנו שנים. שבע לפני
 בקומת־ המרפסת בתוך מאוחרת לילד,

 סיפר הנביאים,״ ברחוב הדירה של קרקע
 ב־ חושד הוא כי טען המשטרה, רב־סמל
לדירה. לפרוץ ניסה כי בנציוני

ה הפורץ מים:״ לשתות ״רציתי
 המש־ נציג לדברי בסבלנות הקשיב נוצץ
 רגועה. הבעה לפניו לשוות ניסה טרה,

 על בעצבנות תופפו ידיו אצבעות רק
היו פניו בזו. זו שלובות שהיו ברכיו,

1466 הזה העולם


