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 לתוך להסתלק שבחוץ הפועלים לשני דחו
החרושת. בית

 משנכנסו אך בשמחה, צייתו השניים
 על ולהודיע למישטרה, לטלפן מיהרו
השוד.

ל שנותר הזמן מירווח עצבני. שודד
ה מנהל של משקפיו בשל התארך שוטרים

 שמנעה עובדה במגרה, אותם ששכח בנק
 רק הכספת. מפתחות של מציאתם את ממנו

 סבלנותו את איבד השודדים שאחד לאחר
 המנהל נזכר הבנק, בריצפת כדור ונעץ
הכספת. את ופתח משקפיו את הטמין היכן
 תועלת לשוטרים הביא הנ״ל העיכוב כל

 השודדים החלו כאשר הגיעו הם מפוקפקת.
 ל־ העניין הפך ואילך זה מרגע לעזוב.
 שנעדר היחיד שהסממן מכוניות מירדף

הבורחת. המכונית בגלגלי הירי הוא ממנו
 לא מדוע המשטרה דובר נשאל כאשר

 שבמקרים למרות באש, השוטרים פתחו
ל השודדים למכונית התקרבו אחדים
 ״השוטרים ענה: ספורים, מטרים מרחק

 ברחוב.״ ושבים בעוברים לפגוע רצו לא
 נותר שודדיו עם הכסף כאמור: והסוף

יש שוטרי בעוד החוק של האחד בצידו
השני. בצידו הרחק נותרו וניירותיו ראל

אדם דרכי
— שבטוח מה

היפנחה
 הצהריים משלוות הופרע הנגבי אברהם

 אלי כשאחד שעבר השבוע מימי באחד
 כיועץ עצמו הציג לביתו, צילצל ואהל

תחי עימו. להיפגש וביקש לביטוח־חיים,
 כוונה כל לו אין כי למטלפן הודיע לה

 לו אין צעיר, עדיין הוא חייו. את לבטח
 למות בכוונתו אין ובכלל מיותר, כסף

בקרוב.
או שיכנע המטלפן של בקולו משהו אך

 היום למחרת וכבר לפגישה להסכים תו
בדירתו. ואהל אותו ביקר

 בבית- שותף הנגבי, יותר מאוחר סיפר
 כמה לפני מהצבא שהשתחרר קטן, מסחר
 אח לבטח רציתי לא ״בכלל בלבד: שנים

 לי אין כזו. כוונה כל לי היתד. לא עצמי.
 ילדים לי אין התחתנתי. מזמן לא כסף.
 לא אני אחד. לאף לדאוג צריך לא ואני
 אותי. שיכנע הקול אבל זאת להסביר יכול

 העניין במה אשמע אני לעצמי אמרתי
 עצמי. את אבטח שנים כמה בעוד אולי

 את מטריח הוא שלדעתי לואהל גם אמרתי
לשווא.״ עצמו

 אחרי כמתוכנן. לפגישה הופיע אלי
מדיר יצא הפגישה מתחילת וחצי שעתיים

 הנגבי של חתימתו כשבתיקו הנגבי של תו
הפוליסה. על־גבי

 צעיר, ואהל, אלי בהיפגוזה. ריפוי
 מקורזל, חום שיער בעל גבוה, שחרחר,

 שנתיים לפגי לראשונה התפרסם ,29 בן
 ללא־ ברפואה בעיסוק הואשם כאשר וחצי,

 נגדו שהוגש האישום כתב בפרוט רשיון.
 באמצעות ברפואה שעסק עליו נאמר

היפנוזה.
 הקליניקה את כי התברר המשפט בעת

 שביקשו פציינטים מאות פקדו אלי של
 הנושא על ואהל שכתב ספרים עזרתו. את

 שעליו למרות היום עד להימכר ממשיכים
שיטותיו. לפי בריפוי לעסוק איסור הוטל

בעי בבית־המשפט אלי הואשם כאמור
שיון ללא ברפואה סוק השופ ושלושת רי
על־תנאי. מאסר לו פסקו טים

מע בביטוח־חיים. ואהל אלי עוסק כיום
 רד שהצעיר היודעים האנשים הם טים

 לשלוט יכול רבה, כה בקלות משכנעם
היפנוזה. באמצעות באנשים
 פסק כמה לתאר ״קשה אלי: מספר

 רק לא היתד. ההיפנוזה לגבי בי. פגע הדין
 חיי, תחביבי, גם היתד. ההיפנוזה מיקצוע.
 משחר באמת אותי שענין היחיד והשטח
נעורי.״

 לעסוק ״התחלתי האסור. המקצוע
 תיכון. תלמיד הייתי .17 בגיל בהיפנוזה

 על מצאתי לבית־הספר בדרך הימים באחד
 וקרוע ישן ספר תל-אביב ממדרכות אחת

 אותו הרמתי היפנוזה. היתד. שכותרתו
 אז, שלי הדלה האנגלית למרות מהרצפה.

אחת. בנשימה אותו קראתי
 למחרת בספר. שקוע הייתי יום אותו כל

ה בין שוטטתי לבית־הספר. הלכתי לא
 נוסף חומר למצוא בתקווה השונות ספריות

עיסוקי. למרכז הנושא הפך מאז הנושא. על
ב לעסוק איסור עלי מטילים היו אם

פחות. נפגע הייתי מקצועי באופן היפנוזה
)34 בעמוד (המשך
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