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 כמקום ׳תצפול :למלאך אסרתי דין
ז וזד׳ זה ביום וכזה, כזה ע  וכזו. דיו ב

 אותם׳.״ ומחביא והכסף, הנשק את תקבל
 החשודים זום אותך תססו איך ״אז

 ז״ :*לפחים כחוף האחרים
 שאיך0 ויקטור בדיוק. לך אסביר ״אני

| לפלמחים. דחוף לבוא הודעה לי  !|י$י8,
 וואמ׳8ה בתור שלי, מחבר דייג ציוד

לפלמחים. חבר עם ונסעתי
 את פגשנו התקווה, דרך ״כשעברנו

 בתור אותו מכיר אני חרוש.״ רתמים
 איתי אותו ולקחתי יופי, אמרתי דייג.

לדוג.** בשביל כאילו לחוף,

¥ נתפסת״ ק־ ף
״כן.״ 1*

למשטרה?״ גילית ״ולמד׳
 לי היה לא עוד שלי בחיים אני ״תראה.

 אומר לא אני במשטרה. בו שהודיתי תיק
 פעמים מיליון תכלת. שכולה טלית שאני
 פעם אף מה. על חשוב לא אותי. עצרו

הודיתי. לא
 בגלל קרה הפעם, שקרה מה ״אבל

 כל עם בטוח. על אלי באה שהמשטרה
ש ידעתי ואז המקרה. על פרטים סיגי

 עוד יכולתי !מה אז כבר. דיבר מישהו
לעשות?
 הכסף, את לתת תירוץ לא זה ״אמנם

 לחץ. שום עלי הופעל לא נתתי. אבל
לפני. דיבר שמישהו בגלל רק זה

 פרנקנטל המרכזי. ■מהמדור אלי ״באו
 אמד — פרנקנטל יעקב רב־פקד זה —
 האיש פי יודע שאתה יודעים ,אנחגו :לי

 אתה הנשק. ואת הכסף את שהעביר
 עד זמן של שאלה רק זה שאצלנו יודע,

 כמו׳ לך, נותנים אנחנו אז אליו. שנגיע
 הכסף איפה תגלה אם צ׳אנס. שאומרים,

לדין. תועמד לא והנשק,
 לדעת יכלו הם איך לי, תגיד ״עכשיו

 לא דיבר. שמישהו ברור אז ? עלי
 חלילה, השוד, את שעשו מהאנשים מישהו

 פטפטנים חסר לא שלהם. חברים אלא
בתל-אביב.

 אמרתי אז ככה, איתי דיברו ״כשהם
 השתכנעתי כבר. סוד לא שזה לעצמי

 יגיעו שהם עד שבוע של עניין רק שזה
— לגלות הסכמתי אז למלאך. בעצמם

 שרוצים מה עושים ״קטים, ׳׳ משטרה.
 האנשים.״ על לחשוב בלי

 המשטרה?״ איתך עשתה הסכם ״איזה
 עניין היה זה כל בכתב. הסכם ״שום

 אומרים היו אפילו מבין. אתה אמונה, של
 לא מסכים. הייתי לא בכתב, תעשה לי

 אותי, שיסבנו רציתי לא להם. האמנתי
 שזה זמן שכל ידעתי סירחון. שיעשו

 בשקט. זה על תשמור המשטרה בעל־פה,
 שויקטור לדעת יכולתי אני מה? אבל
 כזו?״ בצורה ידבר עד־מלך, בתור יצא

קעו־ ששיתפת על אשם, מדגיש ״אתה
 המשטרה?״ עם לה

 מנקודת האמת. את לך אגיד ״אני
 מבין? אתה נפגעתי, — שלי הכבוד

 לכלא אנשים שהכנסתי זו מבחינה אבל
 אשם. שאני מרגיש לא אני — שלי בפה
 אף על לא הכסף, על הצבעתי רק אני

 קדה, בארץ. נשאר אני זה בשביל אדם.
 לעשות? מה חביבי. הכסף, את הבאתי

 שמישהו בגלל רק זה אלהיט? אני, מה
ה אבל לך. שאמרתי כמו דיבר, כבר

 עד־ יצא שפילו בגלל רק געצרו אנשים
 הוא זה בגלל עובדה, בגללי. לא מלך,
לחוץ־לארץ.״ ברח

ד בכלא, שלך החברים !הגיפו י
£>  את שגילית זה שאתה כשהתגלה ״
?״ הכסף

 כשהייתי להם, סיפרתי בעצמי ״אני
 לא הם הגיבו? הם איך ברמלה. איתם
 הייתי שיגיבו? מה אז בשוד, מודים
 לדבר רצו לא הם חדר. באותו איתם
איתי.

 והרביצו אותי שדקרו בעיתונים ״נתבו
 שכתבו כמו שקר. הכל דבר. שום לי.

 לבנת ההורים אצל בבית לי ששמו
 דבר. שום איפה. שלם. קיר ונפל חבלה,

 קרה ולא בחצר, לבנה הכל בסך שפו
מנפחים. הכל האליה. כלום.,העיתונאים

 לא משהו. עוד להוסיף רוצה ״אני
 העיתונאים דבר. שום מהמשטרה קיבלתי

כר לחוץ־לארץ, נסיעות שקיבלתי כתבו
 שקרים. הכל דבר. שום למטוס. טיסים

 יעשו שלא הבטחה רק מהמשטרה קיבלתי
 זה על מרו ושיש דבר. שום ולמלאך לי

 קיימו.״• לא הם זה את אפילו אז בסוד.
?״ עכשיו יהיה ״מה ׳

2̂  שנמלט אחד
שלאחרונה טוענות, שמועות המיליון. רבע

 אז ולי. למלאך כלום יעשו שלא בתנאי
התחייבו. הם

 כל את ליכלך זה סביר רב־פקד ״אבל
הזה. התיק מכל סלט ועשה הפרשה,

עכשיו, מזה ידעו וכולם שלי, ״המסקנה
 של הבטחה על לסמוך שאי־אפשר זה

 אותי שליכלכו אחרי , משטרה, קציני
מה לאלה מצפון, להם אין כזו. בצורה

לדין. כיום העומדים הנאשמים אחד *
 בראש השוד היה בוקר׳ אותו כל **

 על נוג־סטופ מדווח כשהרדיו החדשות,
 חוף לכיוון השודדים אחרי המירדף

ותפיסתם. פלמחים,
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 בטוח למיקלט בדרכו ק.ל.מ., למטוס עולה
 לשוד חבריו נגד והעיד עד־המדינה שהפך

בחו״ל. הצליח שלא לאחר ארצה, פילו חזר

 חיפשתי לא פעם אף יודע? ״אני
 לחיות. רק מיוחד. משהו להתעשר בחיים

 לעבוד. הרבה אוהב הייתי לא מה? רק
ה סוף זה יבוא. שיבוא, מה עכשיו,
שאומרים.״ כמו סיפור,

 הבטיחה אכן כי אישרה המשטרה *
 במהלך ההתפתחויות אך זאת, כל לדוידי

 יחד מידיה. השליטה את הוציאו המשפט
 ושמו דוידי נשרף כבר כאשר זאת, עם

ה את למחוק התביעה סירבה התגלה,
ה שפרקליטו לאחר ורק נגדו, אישום
 הגיש לויט, ישעיהו עורך־הדין חדש,
לממ המשפטי היועץ רחליט — בג״צ
ולשחררו. נגדו ההליכים את לעכב שלה

 המעוב שר הישראלית הסוטים נעיד
לא־מבו״ם קוב השבוע החנהו הנווע

 ה־ ראשי על הופיעו ראשונים ך*
 באים אותם ראינו מסביב. גבעות | 1״

ב עיקוף עשו חם בגלים. מלמעלה עלינו
 בפתח להם חיכינו אנחנו שמסביב. יערות

אותנו. הפתיעו הם אבל העיירה,
 בבנייני שיתפזרו האנשים את ״שלחתי

 המיסבאה, בניין את תפשו הם העיירה.
 אני הסינית. המכבסה ואת המלון את

 אבל השריף. מישרד על לשמור נשארתי
 מדי.״ מעטים היינו אבוד. שהקרב ידעתי

ב תאר לא השפם, אדיר כהן, שוקי
 צמאי- אינדיאנים של התקפה אלה מילים

הפרוע. במערב שלווה עיירה על דם
 השתגעתי,״ אלינו יותר ״כשהתקרבו

 המע־ בעיירה השטח ׳מנהל שוקי, ממשיך
 קל- ליד הסרטה לצורכי שהוקמה רבונית,
מ יותר וילדים נשים שם ״היו קילייה,
ב היתד׳ לגמרי. אותי הרגה אחת גברים.
 כל ועם בידיים. תינוק סחבה ועוד הריון

הנור הגבעות על טיפסה הזה, המיטען
לה. היה מרץ ואיזה בחמסין. האלה אות

עז ללא הניכספת לעיירה להכניס כוננת
 האחרים המכוניות מבעלי כמה כרטיס. רת

 בעיק- ופרצו בהתלהבות לרעיון הסכימו
בותיה.

באוויר יריות
ק בכדורי סר

 כשראינו לעיירה. לכניסה גענו ך*
 על להצטער התחלנו הבתים את 1 1״

עלו ביקתות כמה של אוסף המהומה. כל
מט עשרות כמה של רחוב לאורך בות
מאוחר כבר היה אבל הכל. וזה רים.

ן ד ן ה בעיירת השטח מנהל ן
ו ו שוקי הישראלית, מערבונים 11 ע

 את שמשמש המיבנה ליד ניצב כהן,
לשע סייר כהן, שוקי העיירה. צלם
העיירה. נבנתה בו המקום את גילה בר,

 ולראות. להכנס ורצינו שם היינו מדי.
יותר.״ יפה העסק מקרוב אולי

 גיר- את כהן שוקי ממשיך זה,״ ״בשלב
 ניסו הם לפעולה. השומרים ״נכנסו סתו,

 את חסמו להכנס. המבקרים בעד למנוע
 הלך. לא אבל בגופותיהם. ממש הדרך
 שומר ואז לגדר. המכוניות עם אותם לחצו
 מה- באוויר יריות כמה ירה אעבד, אחד,
 שהכדורים להדגיש רוצה אני שלו. רובה

 — בהסדטות בו שמישתמשים מהסוג היו
והתחי נבהלו האנשים אבל סרק. כדורי

פאניקה.״ לה
 בכך השופר טעה שוקי של לדעתו
אם יודע לא ״אני נישקו. את שהפעיל

ח1191ה | קתה, הב ליד כאן, ח
שד הרעה. נפתחה 1111111/111

הבי עבור תשלום הנכנסים מן דרש מר
 למכונית. ושתיים לאיש ל״י שני קור,

לתקרית. גרם והדבר לשלם סירבו המבקרים

ל היתד׳ וכבר ג׳ק להגיד הספקנו לא
 ונכנסה התלתלית הגדר את עברה מטה,

לעיירה.״
ממונעת פריצה

היעד לעבר
 שהגישו בתלונה, התחיל סיפור ך*

 ל־ אזרחים כמה האחרונה בשבת 1 1
 המישטרה בתחנת כפר־סבא. מישטרת
 המערבד בעיירת שומר כי התלוננו

 שאחז אנגלי מרובה באש פתח נים,
 כניסה כרטיס לשלם שסירבו לאחר בידו,

זכו על עמדו זאת ובכל בעיירה לביקור
להיכנס. תם

 סטודנטית וינר, מלי המיקרה על סיפרה
 הוריה עם שבת באותה שנסעה ,22 בת

ההסרטות. בעיר לביקור
 לעיירה שמוליך העפר, לשביל ״נכנסנו

מכו כמה של בשיירה ראשונים ונסענו
ש נוספים, מבקרים היו האחרים ניות.
 שקראו אחרי לביקור, השבת את ניצלו

 מטר 200 איזה כזה. דבר שקיים בעיתונים
 יכולנו לא שממנו בסיבוב העיירה, לפני

 עצמה, בעיירה לנו שחיכה מה את לראות
 עמדו ולידה קטנה ביקתה פתאום ראינו

 מהם לאחד אותנו. עצרו הם חבד׳ה. שני
חו עם לבנים ניירות חבילת ביד היתה
 שתי עולה שהכניסה הודיע והוא תמת,

 עבור לירות שתי פלוס אדם, לכל לירות
 ועשינו במכונית ארבעה היינו המכונית.

 מזה חוץ כסף. מדי יותר קצת שזה חשבון
 הפרטיזנית הצורה בעינינו חן מצאה לא
״ החזיק.״ שהוא הכרטיסים של

הכר עם ודברים דין לאחר זה, בשלב
מת־ היא כי מלי, של אימה החליטה טיסן׳




