
פרנקפורט במרכז

 נראה (משמאל) הקומה גבה זהבי, נתן שנינן. שלוש לפני צולמה זו תמונהסירה
שוד. של שיחזור בתמונת מחופש, שוטר על מאיים צמר, מסיכת חובש כשהוא

 טובה״ ״למשפחה בן הוא זהבי נתן
 פולין, יוצאי הוריו, אופיינית. ישראלית

 במשך נאמנים מפא״י ■חברי בארץ, ותיקים
 יום. מדי דבר קריאת על האמונים שנים,
 עובדי מוותיקי הוא בפנסיה, כיום האב,

האם, העובדים. הסתדרות של לשבת־חמס
ביום

מסיכה, פניו

 תת־ בידו מחזיק זהבי, נתן
 על חובש מעץ, מיקלע
השוד. של שיחזור בתמונת

ו ־ ן ו ־ ן בכו־ חבוש זהבי נתן ן
לזה דומה בע־גרב, : 1 11111
 אצלו נמצא פרנקפורט מישטרת שלטענת
 כאשר היהלומים, בחנות השוד בעקבות

מוכר. עבריין בחברת ■בבית־זונות נעצר

היהלומיס שוד
ממעשי אחד שיחזור מיסגרת

 כדי צינור על המטפס פורץ מחקה זהב נתן
 ב־ נעשה הצילום יהלומים. למלטשת להגיע

ברמת־גן. יהלומים במלטשת שבוצעו הנועזים השוד •  11 

 לאיש כלום אמרו לא מהשמות שלושה* 1*
 השם אבל ישראל. מישטרת לחוקרי מלבד

 ודאי גרם זהבי, נתן של שמו הרביעי,
 למרות שכן, רבים. בחוגים להתרגשות

גבה־הקומה הצעיר מוכר הצעיר, גילו
שונות. בשיכבות הארוך השיער ובעל

ב וידועה מוכרת דמות הוא זהב נתן
ובין הישראלי התחתון העולם חוגי

קפה יושבי בין !ישראל משטרת אנשי
 בתל־אביב דיזנגוף ברחוב כסית האמנים
 הלילה מועדוני הבארים, אורחי ובקרב

 מוכר הוא ;תל־אביב של והדיסקוטקים
 חוגי ובין המקצועיים ההפגנות למשתתפי
 לוחמי בין ידוע הוא השחורים! הפנתרים

של ■המפורסמות הקומנדו מיחידות אחת
בישראל. העתונאים בחוגי כמו צה״ל

 שהתדרדר התל־אביבי הצבר של סיפורו
 בחו״ל, מיליונים בשוד כחשוד למעצר עד

ה שכל אדם של נוגע־ללב סיפור הוא
 בחר והוא בפניו פתוחים היו שערים
נכון. הבלתי השער את מכולם

מ־כסית־ ■
 נמסר כאשר ■לרווחה לנשום יכלו י,ם

 כחשו־ הישראליים שני נעצרו הכל סך
 ב־ היהלומים בחנות השיור בביצוע
 בשווי יהלומים ■נשדדו שם *זנקפורט,

ישראליות. לירות וחצי מיליון של ל
 פראנק־ מישטרת איתרה השוד, מחרת

 עד־הראייה שלדברי המכונית, את ט
 בית ליד חנתה היא השודדים. בה זו

 ל־ הידוע העיר, מפרברי באחד ות
 פרו־ מתגוררות בו כבית־בושת זטרה

הבניין, את הקיפו השוטרים רבות.
ישרא צעירים שני עצרו לתוכו, ו

 בו מהסוג ומסיכות־צמר בגדים מצאו בחדרם ליים.
 של דרכוניהם בחדר נמצאו כן השודדים. השתמשו

נוספים. ישראלים שני

★ תנובה ■לד
ת ר ט ש י *  את לפירסום מייד מסרה פראנקפורט *

ת מו ש  זאדה אליהו המבוקשים: השניים הארבעה. ^/
 יעקב :שנעצרו והשניים ! )25( טולידאנו ודוד )22(

כעי עצמו את שהציג ),25( זהבי ונתן )23( יעקובוב
מתל־אביב. תונאי


