
 להת־ הצליחה לא עוד מישטרה ך*
 האינטלקטואלית מהמהלומה אושש \ ן

 את ביצעו אשר השודדים, עליה שהנחיתו
ב משכו בעזרתו המתוחכם, הבנק שוד

 של שונים ■מסניפים ל״י אלף 140 קלות
 אל להתחבר שהצליחו אחרי לאומי, בנק

 המזרח בשיכון הבנק סניף של הטלפון
 אין התעלומה פיתרון על בראשון־לציון.

 מרפאים איך רק היא השאלה לדבר. מה
מהתיסכול. המישטרה את

 לא עוד הישראלי התחתון בעולם גם
 פשעים של תקופה אחרי להירגע. הצליחו

חוכמה. עם פשע סוף־סוף בנאליים,
 אינם לאומי בנק מנהלי שגם ספק אין
הטל השוד שבעקבות אחרי נחת, רווים
ה את שעה, לפי להפסיק, נאלצו פוני
מ אחד בסניף כספים משיכת של נוהג

 להיות שצריך מי אבל אחד. סניף חשבון
 סטודנטים שלושה הם הענין מכל מרוגז

 ואלי שמעונוביץ (״יקי״) יעקוב צעירים,
סטו ),24( אדיב ומאיר מרחובות, שליו
 תל- באוניברסיטת ההברה למדעי דנט

 העסק. של האמיתיים הנפגעים הם אביב.
גנבו מהם אבל כסף, גנבו לאומי מבנק

מרשי אוטומטית אותו תוציא שלו יוזמה
השוד? בביצוע החשודים מת

 להתלבט. למישטרה ימים כמה לקח זה
 שמאיר שיתכן מישהו, שם החליט לבסוף
 כוח למישטרה. לועגים פשוט ויקי אדיב

ה בדירת חיפוש לערוך נשלח מישטרתי
 גבידול איבן ברחוב יקי של סטודנטים

השוט מצאו לתדהמתם, ואז, בתל־אביב.
 כדי להם דרוש שהיה מה כל בדירה, רים

 אדיב שמאיר נסיבתית, בצורה להוכיח,
בשוד. חלק נטל אומנם

חוט. עם טלפון, שפופרת 0
קטנה. פלדה כספת ס
 של בחשבונו כי שהעיד בנק חשבון >•

ל״י. 6000כ־ רובצים כמאיר, עני סטודנט
מי הערות, רשימות, גדוש פינקס 0■

 יכלה מהן אחת שכל וסיסמאות, צופן לות
הפשע. לביצוע כהוכחה לשמש
 העיר עוד הספיק, לא זה כל אם 0
 המחפשים לשוטרים באדיבות אדיב מאיד

 בקשר שאתם ידעתי לא ״אה, :בדירה
 למגירה תלכו כך, זה אם הטלפוני. לשוד
ל״י.״ אלף מאה תמצאו שם השינה, בחדר

פנאי לשוטרים היה לא כבר עכשיו

המבריק. לשוד התוכנית התוכנית: את
 אחד לכל כשנתיים. לפני נולד הרעיון

 יקי: מספר הלידה. על אחרת גירסה מהם,
 לא מאיר, של הוריו בבית ללמוד ״ישבנו

 עבדנו להתווכח. והתחלנו ללמוד כוח היה
לפשע. שהגענו עד לנושא מנושא

 אמר דביליים!״ הם שלנו ״הפושעים
 בלי פשע לבצע יכולים לא ״הם מאיר,

 צריכים הם קטן שוד לכל דם. לשפוך
 אלפים כמה מזה: להם יוצא מה אקדחים.
 בבית־הסוהר.״ טובות שנים והרבה בודדים

 יקי. שאל ?״ טוב יותר זאת עושה ״היית
 ״אפשר להתלהב, מאיר התחיל ״בטח,״

 בבנק למזגני־האוויר מרדים גז להחדיר
 להיכנס נרדמים, כשהפקידים הסגירה. לפני

 ירגיש.״ שמישהו לפני הכסף את ולהוציא
 יקי, אמר בונד,״ ג׳ימם בסרטי טוב ״זה

 יש לי אבל מצליח. לא זה ״במציאות
ה את לדבריו, יקי, גולל וכאן רעיון!״

 בנק סניף של טלפוני לקו להתחבר רעיון
 ולאשר בלבד, אחד טלפוני קו בעל קטן'

 אחר סניף של דרישה טלפון באמצעות
מיידי. לפרעון שהוגשה המחאה לתשלום
 של החוקי האב שהוא טוען אדיב מאיר

 יקי הלכנו אחד ״יום המתוחכם. השוד
 לבקר לנסוע בשביל רכב לשכור ואני

 כתב יקי כסף. לנו היה לא בקיבוץ. מישהו
ל הלכנו ברחובות. שלו הבנק של צ׳ק

לפ וביקשנו בכיכד־ימלכי־ישראל סניף
 איך השיטה, את כשראינו הצ׳ק. את דות

 אישור מבקש הבנק כשפקיד פועל, זה
 למשוך ניתן אם החשבון נמצא בו מהבנק

משהו. נולד שפה הבנו ממנו, כסף
 נולד יחד וישיבות פגישות כדי ״תוך
בשי בדיוק שוד לבצע שאפשר הרעיון

 לפני בראשון השוד את ביצעו בה טה
הטכ הבעיה רק היתה שבועות. שלושה

 הוא קשר. קצין אלי, חבר, לנו היה נית.
 טכנית שמבחינה וקבע הענין את בדק

התוכנית. את לבצע אפשר
ב אז .גרנו להתגלגל. המשיך ״הרעיון

עש ולפחות ברמת־אביב, סטודנטים דירת
 בקורס הנמצא אחד בתוכם אנשים, רה

 אבל מצחיק, זה. על שמעו מישטרה, קציני
 הוא התוכנית על שידעו הבחורים אחד

 הבנק בסניף העובד לאומי, בנק עובד
שנשדדו.״ הסניפים אחד שהוא דן, במלון

9 0 9
 במילואים, הקשר קצין שליו, לי ^

 תל־ באוניברסיטת סטודנט הוא אף
 של הטכני הצד את שתיכנן הוא אביב,
ה את לבצע חשבנו לא ״כמובן, השוד.

תר בתור רק אותו תיכננו מעולם. שוד
 פעמים ״הרבה אלי. מספר מחשבתי,״ גיל

ה בשיא הסוף עד דברים ■מתכנן אדם
 אותם.״ יבצע כי לחשוב מבלי רצינות,
 השוד תוכנית על ידעו אנשים הרבה

הידי לראשונה פורסמה כאשר הטלפוני.
 שחשבו הרבה היו שבוצע, השוד על עה
 את סוף סוף הגשימו ואלי מאיר יקי, כי

 שהרבה ידעו ואלי, מאיר יקי תוכניתם.
 הראשון היה מאיר זאת. חושבים אנשים
ה שזכויות להודיע כדי למישטרה שפנה

ול לו שמורות השוד תוכנית על יוצרים
 לפי מקבלת, איננה המישטרה אבל חבריו.
לשוד. תוכניות גניבת על תלונות שעה,

 לחקירה. ■נלקח הוא מאיר. עם להתבדח
 את ביצע אם אותו שאל לא כבר איש

 עשה שהוא בטוחים היו החוקרים השוד.
 לשודדים הרעיון את מכר לפחות או זאת,
ל אליבי שסיפק כיוון הם, מי יודע והוא

השוד. בוצע בהם שעות
 הטלפון שפופרת כי התחוור לאט לאט

 ציבורי טלפון מתא מאיר על־ידי נתלשה
 ממסיבת ועליז שתוי כשחזר שנה, לפני

 הבנק בחשבון הכסף לכבודו. יום־הולדת
 לנסיעה שהתארגנו לסטודנטים שייך היה

 היו העבה, בפנקס והסיסמאות לחו״ל.
 אחד כל עבור שהשאירו טלפוניות הודעות

 בדירה. המתגוררים הסטודנטים משלושת
 בראשון־לציון. אחות יש למשל, למאיר,

ש בפנקס הודעה לו השאירו אחד יום
 להצטרף רוצה אם ושאלה טילפנה מישהי

ש הוכחה זו אין האם ? לראשון לנסיעה
שדד? הבנק בסניף מוקדם סיור ערך שנ

 לפליקס המישטרה חוקרי הגיעו ■גם כך
 בחוסר בפינקס. הופיע ששמו המסתורי,

 לבסוף השוטרים השתכנעו מוחלט אמון
 שאימצו הרחוב חתול אלא אינו שפליקס
הסטודנטים. שלושת

 את ושיחררו החוקרים נשברו לבסוף
 היום עד ודאי בטוחים הם אבל מאיר.
 אינו ורק השוד, את ביצע מי יודע שהוא
 השוד את ביצע לא אם להם, לספר רוצה

 את חקרו שבוע במשך עובדה: בעצמו.
 עליהם להשפיע ניסו וחברותיו, חבריו כל
ה כל את ■ולגלות ■מאיר על לחפות לא

אודותיו. אמת
₪ ₪ ₪

 על לומר השוד למתכנני יש ה ^
תוכניתם? בוצעה בה הצורה ■)4

 מסתפקים היינו לא אופן בשום ״אנחנו
 את מבצעים היינו אם ל״י אלף 140ב־

 כאן השולי ״הרווח מאיר. אומר השוד,״
 כמה עוד לצרף שכדאי גבוה, כל־כך הוא

גבו סכומים להשיג כדי למיבצע אנשים
 שיעברו בחשבון נלקח בתיכנון יותר. הים
 הבנק ■סניפי כי שיתגלה עד שעות 24כ־

ב כסף. .בו שאין מחשבון כספים שילמו
 צ׳קים לפדות היה ניתן שעות, 24 אותן
 משני אלא סניפים, משלושה לא כאלה

 אלא בתל־אביב רק ולא סניפים תריסרי ,
שונים. יישוב ■מקומות תריסר בחצי

לפ לבקש מעזים היינו לא גם ״אנחנו
 כמו גבוהים כל־כך סכומים על צ׳קים רוע

 הייתי לא שלי בחיים השודדים. שעשו
 אלף 40 על מזוייף צ׳ק עם לבנק הולך

 הם שלנו הבנקים ■סניפי מנהלי לירות.
 בחשבון משלקחנו טיפשים יותר הרבה

הת לא שלהם החשד אם שלנו, בתכנית
■מ לירות רבבות על צ׳ק למראה עודד
ל שזאת — בראשון המזרח שיכון סניף

ראשון־לציון. של המעבדה מעשה
 את לנתק מעזים היינו לא גם ״אנחנו

 מבדרים והיינו לגמרי, לבנק היחיד הקו
 ■מתוך לא, ואיזה להעביר שיחות איזה
 ויגלו לתיקון יוזעקו הדואר שפועלי חשש

 את שביצעו שאלה ■מסתבר אבל אותנו.
 ידעו הם נבונים. יותר היו שלנו השוד
 אף הם אסם. אין ישראל דואר שאצל

ב שנותק ■טלפון לתיקון יגיעו לא פעם
שעות.״ 24מ־ פחות

 בעיה היתד. המישטדה את שהדאיג מה
 למישטרה סיפר אדיב מאיד האם אחרת:

יח שלא כדי השוד, בתיכנון השתתף כי

 כי אחר ■ממקור להם יוודע אם בו שדו
 סיפר שמא או השוד? תוכנית ביעל הוא
שה־ הנחה מתוך למישטרה, שסיפר מה

השוד עם בקשר שנחקר פליקס והחתול אדיב מאיר




