
 - ׳אוד רסקוטרנו דומה תל־אביב מישסו־ת
שרה המשעשעים בכשרונות רנחות

 תל־אביב משטרת הצליחה שבוע,
ה אחת של נדיר בהישג להתחרות ) ז

 הסקוטלאנד בעולם: המהוללות משטרות
הנודע. יארד

ה היארד עשה חודשים, מספר לפני
ה כל בעיני לצחוק עצמו את מפורסם

 שודדים של בתפיסתם נכשל כאשר עולם,
 שידע למרות — בנק של לכספת שחדרו

 ביצועו, בעת ממש השוד התרחשות על
 ה־ את לקלוט הצליח רדיו שחובב לאחר

השודדים. בין האלחוטי דו־שיח
 זמן, קצת אמנם לקח תל־אביב למשטרת

 בגאון להתמודד הצליחה היא השבוע אך
זה. נדיר הישג עם

 מידע
סודי

ה המדור בלשי קיבלו לינואר, 13״ ך•
 בעולם־ ממודיע דיווח תל־אביב מרכזי *■

שוד. מתכננים אנשים שלושה כי התחתון
בתצ פתחו למקום, מייד יצאו הבלשים

שינקין. ברחוב 2 מספר בית על פית
 החמישי יום כל במשך וארבו ישבו הם

 מוחלט, שקט של יומיים לאחר והשישי.
 המארב. את להפסיק החליטו

ממנה ויצאו לפעולה הפורצים נכנסו אז,

ס י ו ו ת ט ה
הקו בעל ורדי, יעקב סיפר השבוע

ל באנו ראשון ״ביום :הפרוצה פה
 ולא הדלת את פתחה אשתי כרגיל. עבודה

 כשנכנסנו רק פריצה. סימני שום עליה היו
ה באמצע הקופה את ראינו השני, לחדר
פתוחה. הפלדה כשדלת חדר

 דקות כמה ותוך למשטרה מייד ״צילצלנו
במדרי התפרצו השוטרים ניידת. הגיעה

 להם היה כאילו שלופים, באקדחים גות
לתפוס.״ מי את

 שומר הפקיד לא מדוע ורדי שנשאל ך*
 ״יש ענה: כך, כל יקר רכוש על מזויין

חיי הם חברת־השמירה. אצל מינוי לי
ה מנגנון גם שעתיים. כל פה לבקר בים

 חברת- של הוא כאן שמורכב אזעקה
ה את קודם הפעילו השודדים השמירה.

שמחזי סוללה לאזעקה יש וברחו. מנגנון
 כשהיא שעות. ארבע עד שלוש מעמד קה

ה את לפרוץ והתחילו חזרו הם נגמרה,
קופה.״

 של למשרדו לפרוץ טרחו לא השודדים
 דלתות היו הדלת. דרך התכשיטים, סוחר
ה- מחוזקת מדלתו לפתיחה, יותר קלות

ו באו הם ו ד הקיר ד י ז צ
השודדים, פרצו אותו בקיר המקום על מצביע השדוד, שיטו

 השכן, החייט ניצב משמאל בתמונה לקופה. לחדור מנת על
 של השני בצידו חור אותו על ומצביע לזרוביץ׳, יצחק

כהים. כתמים רק ונשארו בינתיים נסתם החור הקיר.

ל״י. מיליון רבעי שלושת של שלל עם
 בפני ניצבו שעבר השבוע בתחילת

 אילן מנחם התל־אביבי השלום שופט
 רב־סמל הגיע עימם יחד חשודים. שלושה
 של הצפונית הנפה חוקר נחום, יחזקאל
 השופט מן ביקש הוא תל-אביב. משטרת
 15ב־ השלושה של מעצרם את להאריך

נוספים. ימים
 ויצחק רוטנברג מרדכי אלפסי, עמרם

 למשרדי בפריצה כחשודים נעצרו שטרן
 שע־ ברחוב תכשיטים, סוחר ורדי, יעקב

 קופת־ רוקנו הפורצים בתל-אביב. 2 קין
 בשווי ותכשיטים יהלומים נמצאו בה פלדה

ל״י. 750,כ־ססס של
ש הראיות מהן לדעת ביקש השופט

 את להאריך עליו לפיהן המשטרה, בידי
 ה־ של הלקונית תשובתו החשודים. מעצר

פלי עבר לחשודים ״יש היתה: רב־סמל
 באומרו השוד.״ על סודי מידע יש ולנו לי,

הו מופגנת ובסודיות לשופט, ניגש זאת
במכונה. כתוב דף לו שיט

 המיסתורי הפתק שהותיר רושם ך■•
רוצה ״הייתי פושר. היה השופט על 1 1

הצי בהניחו קבע, הנאשמים,״ את לשמוע
המידע. דף את דה

 אלפסי, עמרם הספסל מן קם ראשון
 אמנם בעבר כי וסיפר ומזוקן קומה נמוך

 אך החוק, עם היתקלויות אי-אלו לו היו
 כל כמו ועובד ״חי שהוא מספר שנים זה

 החשוד את כי ציין אלפסי הגון.״ יהודי
עב במיסגרת פעם הכיר רוטנברג מרדכי

 ראה לא שטרן יצחק את אך הסוער, ת
מעולם.

 ״אם המשטרה: איש את החשוד שאל
 הפריצה, על מוקדם מידע למשטרה היה
ה את מנעה לא מדוע טוען, שאתה כפי

ב החשודים את עצרה לא למה פריצה?
שהמשט מה שכל זה ואיך הפשע? מקום

 הוא השוד, ביצוע מועד על יודעת רה
?״ לינואר 16ל־ 14ה־ בין בוצע שהדבר
 ההגיון, על סמכו לא החשודים שאר
 השופט של לליבו ישירות לפנות החליטו

 שנים זה מפשע, חפים ״אנו בהצהירם:
למוטב.״ שחזרנו

 שתי לבין הזהב שביל את מצא השופט
 השלושה של מעצרם את האריך הבקשות,

המבוק 15דד במקום בלבד, ימים בשישה
שים.

 משרדו לקיר מעבר :התכשיטן של בריחים
 החייט של בית־המלאכה שוכן ורדי, של

 החייט, של הרכה דלתו לזרוביץ.׳ יצחק
 השודדים בכך. מה של מעצור היוותה

ה בין המפריד לקיר פנו אותה, עברו
 בקיר, פתח שברו הם לתכשיטן. חייט
חז יצאו וממנו הכספת, לחדר דרכו עברו

 מיליון רבעי כשלושת של שלל עם רה
לירות.

תגובת
הדובר

ד ך* ת עו ש לו  איש שנעצרו החשודים ש
ממשי המוקדם, המידע אף על בביתו י■1

 מיש- מקורות הפיצו במעצר, לבלות כים
 שנודע לאחר הבאי: הסיפור את טרתיים

 פראג יהודה ניצב קרא השוד, ביצוע דבר
 נגל, יוסף ניצב סגן המרכזי, המדור לראש

לפור לארוב לכם אמר בכלל מי ושאלו:
 לי שתתפסו רציתי לא אני בסתר? צים

 את שתמנעו זה שרציתי מה כל אותם.

לע צריכים הייתם להתחבא במקום השוד.
 שהשודדים כדי בשטח, בולטים בחוץ מוד

מהשוד. וישכחו קיימים שאתם ידעו

מבד-גג האזעקה
 מסומנת התפשיטן מישרד מירפסת
האזעקה. מנגנון בעיגול משמאל בעיגול.

 עמוס רב־פקד דובר־המישטרה תגובת
תגו נותן ״אינני :המתהלך לסיפור אריכא

 כדי לדבר, מוכן אינני להעולס־הזה. בות
 שעשו כפי אותי ישמיצו הקרוב שבעיתון

שבוע.״ שלפני בעיתון זאת

 ניצב לידה המשופצת.הקונה
התב־ סוחר ורדי, יעקב

 ותפשי־ יהלומים נשדדו שמקופתו שיטים,
ל״י. מיליון רבעי בשלושת של בשווי טים


