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 בפר־ שרביהשגד את ווגזארגת ארה גזשחזוחגז תפונות
 פנים רנפר שגרר נראה פיפין גן. ברפת־ היהרוהים בושת

ב־ התרבושה. בבניין השרישית רגןתזה צינור דרך פפפנז
 שר בשווי יהרונזיב אווזבנו בה הפרדה \ופת2 נראית פרכו

 שוב נראה תשנואר הנורבושה. בתוך רוראר תיריון 2
נופך. אשר פרגן דרך הנזרבושה אר נכנב כשהוא השורר

הטל־ צלצל זרת1מאו לילה שעת ך*
 : הזח העולם ?טזב של בביתו פוך ^

 מעבר עייף שמים^ קול אמר ״הלו,״
מדבר?״ ״מי לקו.

בטלפון,״ האלמוני הקולי אמר ״תשמע,״
 שתפר- רוצה $ני אבל מדבר. מי חשוב לא

 ברמת־ שהיה לשוד בקשר שלכם בעתון סמו
.נפצעו שהחיילות זה גן. .  בכוונה. לא זה .
 בניידת יש חשבו למה בטעות, בהם ירו

״תיגבורת של שוטרים . , . 
 שאל להגיד?״ רוצה אתה מה מדבר? ״מי
אותו. מותח מידידיו אחד כי שסבר הכתב,

״באמו הקול, אמר מדבר,״ מי ״תעזוב
 תכתוב תשמע! שאומר. מה יודע אני נה,

 שפים־ וחבל לחינם. נפצעו שהחיילות שחבל
 דולאר.״ מיליון שני פסנו

 זו אין שכנראה הכתב הבין זה ברגע
 עט להביא רוצה אני רגע, ״חכה מתיחה.

לרשום.״ כדי
ב הקול ציוה דבר!״ שום תרשום ״אל
שיד ובשביל אומר שאני מה ״תזכור טלפון,

 החיילות, בשביל מצטערים באמת שאנחנו עו
 מאצלנו.״ ומתנות פרחים יקבלו שעוד תראה

 הכתב. שאל בכלל?״ יריתם ״למה׳
לג צריו ואני הרבה, לך להגיד יכול ״לא

 יודע לא צרה, עלינו נפלה אבל לדבר, מור
 ואנחנו פתאום. השוטרים עלינו ירדו איזה,

״צרורות בהם הכנסנו אז פרייארים, לא . . . 
 הכתב. שאל יריתם?״ נשק ״באיזה
 האלמוני, הקול אמר זה,״ את ״תעזוב

״ החיילות בעניו תשכח ואל ״שלום, . . . 
השיחה. נותקה כאן
— 18 —. . , ,

טו השודדים סיבה . מיריוו״ 2 ניסנסנו הזה ד״השלם בטו
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 השוד מנסיונות לאחד תמוה המשך זה היה
 כה עד שבוצעו ביותר והמוזרים הנועזים

 נסיון — שבהם הנועז לא אם במדינת־ישראל,
 — בירנבאן היהלומים מלטשת של השוד

 יום של הבוקר בשעות שאירע זוסנזן,
האחרון. החמישי

★ ★ ★
ת ט ? ט ל ^ ם ץ י מ ו ל ה י  בירנבאך־זוסמן, ה

 היהלומים מבורסת הדחק לא שוכנת
 גלי־ בריכת ליד התעשייתי באזור ברמת־גן,

הכוח. של הכדורגל ומגרש גיל
 הגדולות היהלומים ממלטשות אחת זוהי
ובחוד פועלים עשרות המעסיקה בארץ,

יה בבת־אחת מעבדת בשנה מסויימים שים
דולארים. מליוני של בשווי לומים
 שימשה זו שמלטשה איפוא, פלא אין
האח הנסיון שוד. לנסיונות אובייקט בעבר

 נעשה שבמלטשה היהלומים את לשדוד רון
 אז טיפסו השודדים מעטים. חדשים לפני
 בו בבניין השלישית לקומה עד צינור דרך

 לתוכה וחדרו חלון ניפזיו המלטשה, שוכנת
 היהלומים מאוחסנים בלילה לילה. בשעת

 פלדה קופת בתוך הגלם ויהלומי המעובדים
 חדר בתוך הנמצאת המלטשה, בתוך גדולה

 ידיעת ללא אליו כניסה נ£יון שכל זכוכית,
 מיד מפעיל שם, הנהוגים אמצעי־הבטחון

האזעקה. פעמון את
 אפילו השודדים אז ניסו לא כך משום
 לשעות. עד המתינו הם הקופה. אל להתקרב

 הפועלים ראשוני כאשר המוקדמות, הבוקר
 העבודה, מנהל עם יחד המלטשה אל מגיעים

הליטוש. למכונות היהלומים את לחלק כדי
 הפועלים את להכריח השודדים הצליחו אז

 להימלט ניסו היהלומים, את לידיהם למסור
נתקלו בדרך אולם המדרגות. חדר דרך עמם תון שהיו המזויינים השודדים שני יצאו זו בצורהשוטו סוחבים  ה־ ב

הפצוע. המשטרה סמל את איתם בגדרם מהבניין, מלטשה
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