
 מנהל רוזנטל, יוסף
 נור- ברחוב בל״ל סניף
 בן־יהודה, פינת דאו

 הסודר הוציא ממנו
ל״י. אלף 40 הטלפוני

אבד

 מנהל גינזבורג, מרדכי
 של ״דן" מלון סניף

הו ממנו שגם בל״ל,
הטל השודד ציא
ל״י. אלף ארבעים פוני

השיחות את קיבד אחר מישהו

11311111 דרך ד1111
 לאומי בנק סניף מנהל מוכתר, שה **

נד בראשון־לציוו, המזרח בשיכון
 ביום בבוקר, שמונה היתה השעה הם.

למש עתה זה הגיע ומוכתר שעבר השני
 המים־ דו״ח את מצא שולחנו, על רדו.
 ב- הראשי מהסניף אליו שהועבר לקה

 ספרות. בשש הסתכמה היא ראשון־לציון.
סני את מוכתר ניהל בהן השנים בתשע

 אפילו המיסלקה סכומי הגיעו לא פו,
מ יוצאים במקרים מלבד ספרות, לחמש
הכלל.

 לקחת מיהר ,50 בן שחום־פנים, מוכתר,
 אותו שהגיעו הצ׳קים, ערימת את לידיו
 המיוחד. השליח באמצעות בנהוג, בוקר,

 לא יום שאותו ראה ראשון במבט כבר
 ״למען אחר. ביום מאשר צ׳קים יותר היו

 בסניף ביותר נדיר דבר הם צ׳קים האמת,
 חשבתי ״בהתחלה השבוע. גילה שלי,״
 או נכון. סיכמו לא אולי טעות. שיש

 ונתקלתי — התבוננתי קרה. אחר משהו
 לא השתגעתי. ענקיים. צ׳קים בארבעה
 צ׳קים ארבעה רואה. שאני למה האמנתי

 כאן. רואים לא פעם שאף סכומים על
 על היה אחר ל״י. 30,000 על היה אחד

 ל״י, 40,000 על היה צ׳ק עוד ל״י. 10,000
 כאלה סכומים ל״י. 54,000 על והאחרון

פעם. אף אצלנו רואים לא , 24

שנשדד הננס

 שעל היה, אותי הפחיד שהכי מה ״אבל
 על מוכתר.׳ ,אישר :כתוב היה הצ׳קים

 על לרשום נוהגים אנחנו הצ׳קים. כל
המשי את שאישר הפקיד שם את הצ׳ק
 הראשי, הסניף למנהל מייד טילפנתי כה.

וסי ריינדוב, יהושוע שלי, המנהל שהוא
לו.״ פרתי

צעיר

 הסניף לאומי. בנק של ראשון-לציון המזרח סניף זהו
העוני. לשכונת אופיינית זעירה, מגורים בדירת שוכן

 הטלפון. עמוד אל הסניף של הטלפון קו מתחבר בה הנקודה על מצביע בתצלום החץ
השודדים. חיקו קולו שאת הסניף, מנהל מוכתר, משה :למעלה בתמונה

אלמוגי
 אנשי למקום הגיעו קצר זמן וך ך*

 הפיקוח ומחלקת המרכזית ההנהלה 4 1
 ארבעת מישטרה. וקציני לאומי, בנק של

 מחשבון כולם נמשכו המבהילים הצ׳קים
 ביום שנפתח חשבון — 923/65 מיספר
 הצ׳קים. משיכת לתאריך שקדם השישי
 זה היה החשבון: בעל את זכר מוכתר

מש ומרכיב שיער בהיר סימפטי. צעיר
 הפקידה אצל שהתעניין ,32 כבן קפיים.

 חשבון לפתוח ניתן כיצד יחיה, יונה
 את היפנתה השחרחורת הפקידה צ׳קים.

 למנהל השכונה, מבני נראה שלא הלקוח,
 את לו ״כשפתחתי מוכתר: סיפר הסניף.

 של תעודת־הזהות את ביקשתי החשבון,
 שם על זהות תעודת לי הציג הוא האיש.
בתל- ג׳ורג׳ המלד מרחוב אפטה, אשר


