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? מ׳ מי מ ט- סח
 לגדר מעל זינקו הדמויות לוש **ץ

 החזשך המחסן. פינח אל ^!והתקדמו
 המיפעל של הערבי והשומר מוחלט, היה

ה לחלוטין. הופתע ביפו, גדירות״ברזל
 אותו, קשרו הלילה מתוך שהגיחו תוקפים

 המקום מן שהסתלקו ולפני קשות, בו חבטו
 חד־ הודעה לו מסרו דבר, לקחת מבלי

 אלף 150 יתן לא ״אם :בנוסח משמעית,
ביק !״ מבני־מישפחתו אחד נחטוף לירות,

ענף. ברוך המיפעל, לבעל להעבירה שוהו
הלילה, כל משך וכבול פצוע שכב השומר

 לעבודה, הראשונים הפועלים שהגיעו עד
 שעה אותה -ששהה ענף, לברוך בבוקר.

טל בשיחה הדבר נודע בשירות־מילואים,
מיפעלו. עם יום באותו שערך פונית
 והודיע מפקדו אל מייד ניגש נחרד, ■הוא

 עומדים בסכנה, שלי ״המישפחה :לו
 לנסוע מוכרח איי מהם, מישהו לחטוף

 אישור־הנסיעה, את קיבל הוא הביתה.״
ויצא.

המאהבת
בתוקף הכחישה

 את ברוך שעזב אחרי ספורות ע*ץעות
\ [  חקירה יעיד בבית כבר היה יחידתו, /

 אוחנה פלורי שלו, הצעירה למאהבת נוקבת
 נאה צעירה פלורי, במיפעלו. פקידה ),25(

לוה חומות ועיניים חטובה גיזרה בעלת
 שלה הבום עם פרשת־אהבה מנהלת טות,
אחדות. שנים מזה

 שכר ביניהם, היחסים התהדקו כאשר
 בבת־ים, דניאל ברחוב דירה ברוך עבורה

 יכול לא הוא ברומניה. לבלות עימה ונסע
דלת ועל ביניהם, היחסים את להסתיר עוד

פרורי מאהבת
סתומה חקירה

לה. הניח והוא פשע מכל חפה היא
 רבקה, לאשתו, וגילה לביתו, מיהר הוא

 הדגיש הסחטנים, של דרישתם סיפור את
 הכסף את שימסור דרשו הם כי השאר בין
 בידי או עצמה, פלורי בידי שבועיים תוך

המיפעל. מעובדי אחד צ׳ארלי,
 נטלו ובדרך למישטרה, מיהרו בני־הזוג

סיפורם, את שסיפרו לאחר עימם. פלורי את

 ..אם :אמרו הסחטנים
 די, אלך 150 החן לא

 מבני־ אחד נחטוף
משפחתו!״

 ב־ בלילה שנתקף הערבי השומר נחקר
 בבית־ רפואי לטיפול הועבר ואשר מיפעל,

 התוקפים כי השתכנעו החוקרים החולים.
אותו. שהיכו הם האלמוניים

חקירה
ללא־מוצא

ל־ החוקרים הצליחו השומר עזרת
 משהגיעו אך התוקפים, אחד את זהות ^

 במקום לגור שעבר גילו החשוד של לביתו
שית עד עיקבות. אחריו השאיר לא אחר,

 את לחקור החוקרים פנו התוקפים, גלו
 הניצחי• המשולש צלעות

נח התעשיין, של ידידתו אוחנה, פלורי
היא תוצאות. ללא אך — שוב־ושוב קרה

 .תן אמרה: חאשה
 אלף, 150 לי

ר 1010 ואני

 ״והוא אמר, לירות,״ אלף 150 לה לתת מוכן
 חושד ואינו פלורי את אוהב שהוא גם אמר
 רצתה אוחנה) (פלורי החשודה לדעתנו, בה.

לירות.״ אלף 150 מבעל־המיפעל לסחוט
 שמו שאת צ׳ארלי, המיפעל, עובד לגבי
 שמסרו בהודעה השומר של תוקפיו הזכירו

 :איש־המישטרה אמר ענף, ברוך עבור לו
 עדיין סביבו החקירה אך נעצר, לא ״צ׳ארלי

נמשכת.״
 בבית־ ביותר הגדולה ההפתעה את אולם,
 משה עודך־הדין של דבריו גרמו המישפט
 פלורי החשודה של פרקליטה סנובסקי,

 חושדת ״המישטרה סנובסקי: אמר אוחנה.
 בעצמו יזם בצבא, בהיותו שבעל־המיפעל,

במיפעל.״ שלו השומר נגד התקיפה את
 דבריו את הכחיש לא המישטרתי התובע

 או להכחיש גם סירב הוא עורך־הדין. של
חקי בדבר הפרקליט של טענתו את לאשר

 ברוך אך במכונת־האמת. התעשיין של רתו
 חוקרי- על רוגזו את מסתיר אינו ענף

 את מרכזים שהם טוען הוא המישטרה.
הסחטנים. את שיחפשו תחת בו, חקירתם

הקשר
המשולש

 של מעצרה את האריך ית״המישפט ף*
 נוספים, ימים בשלושה אוחנה פלורי ■4

 של בערבותו הצעירה שוחררה והשבוע
ל כדי לה שהמתין ענף, ברוך התעשיין

חביתה. הסיעה
ה אמר זוהר. מרסל הזה, העולם לכתב
 לפרשה קשר שום אין ״לפלורי : תעשיין

שקרה.״ מה על יותר לדבר רוצה אינני הזו•

ענף תעשיין
למאהבה צולבת חקירה

 ״פלורי :שלט התנוסס אף המשותפת הדירה
ענף.״ וברוך

 רגיל מראה בעל שקט גבר ),40( ברוך
 פילגשו עם יחסיו את לנתק סירב בתכלית,

הפרשה. את גילתה שאשתו אחרי גם
 נפל, הזו הסבוכה מערכת־היחסים משום
 הסיק פלורי, על התעשיין של חשדו כנראה,

 לחקור ישר ונסע בעניין מעורבת היא כי
 מייד פרצה היא אך בו. חלקה על אותה
 שתקפו שהבחורים סיפר ״השומר בבכי•
 הכסף, את להם שתתן דרשו בלילה אותו

 יותר שלך. מהמישפחה מישהו יחטפו אחרת
התייפחה. !״יודעת לא אני

 שלך הקשר ״מה הירפה. לא ברוך אך
עליה. לחץ איתסז״
 קשר כל בתוקף הכחישה אוחנה פלורי

כי ברוך השתכנע לבסוף לניסיון־הסחיטה.

 ברוך של אשתו גם חקירתה. להמשך נעצרה
אח שעות בתחנת־המישטרה עוכבה ענף
חקירה. לשם דות,

 שלום רב־סמל ביקש כאשר היום, למחרת
מע את להאריך השלום מבית־מישפט גיל

 כחשודה ימים, 10ב־ אוחנה פלורי של צרה
 המיש־ התיבע לפתע גילה בניסיון־סחיטה,

התעשיין. של אשתו לגבי מעניין יפרט טרתי
בפרוטו שנרשם כפי גיל, רב־סמל אמר

 בית־מישפט של באולם־המעצרים הדיון קול
 המיפעל בעל ״לאשת בתל־אביב: השלום

 ברוך של האינטימיים (קשריו הדבר נודע
 :לבעלה אמרה והיא פלורי) ידידתו עם
לפני עוזבת.׳ ואני לירות, אלף 150 לי ,תן
אותו.״ שתעזוב בבקשה לבחורה פנתה כן

 הדברים. את אישר המישטרתי החוקר
שהוא לאשתו אמר שבעל־המיפעל ״נכון

 הפרשה מוסיפה לאנשי־המישטרד, אך
 שלוש חוקרים הם רציני. כאב־ראש לגרום

:אפשרויות
 את ביים עצמו ענף ברוך התעשיין >•

 כך לשם ובחר למיפעלו, הסחטנים פריצת
 לא כדי במילואים, שהה שבו ביום דווקא
 כוונתו היה זה. קו לפי המניע, חשד. לעורר

 החשד את עליה ולהטיל מידידתו להיפטר
לניסיון־הסחיטה.

 היתד. ענף, רבקה התעשיין, של אשתו !•
 מן אוחנה פלורי •של בהרחקתד. מעוניינת
 זו היתד. היא האם המישפחתית. התמונה
 לסבך כדי למיפעל, הסחטנים את ששלחה

בעלה? של ידידתו את
לסחוט ניסתה הצעירה אוחנה, פלורי #

פניה* את מסתירה פלורי
ידעה האשה

 יזמה כך ומשום לירות, אלף 150 ממאהבד.
ב סבירה אינה זו אפשרות המעשה. את

 זה שבמיקרה להניח שקשה כיוון יותר,
 בהודעה בשמה להשתמש להם מורה היתה

בעל־המיפעל. עבור שהשאירו
ה שלושת נוספת: אפשרות גם קיימת
ברוך בין קישרי־האהבה על ידעו צעירים

 .,אינני :אודו הבער
 יומר לדבר ומנה

שקרה!״ מה על

 במעשם התכוונו אוחנה, פלורי לבין ענף
 או זו סיכסוך־עבודה בגלל בשמו לפגוע

 למישטרה יגיע שהסיפור במטרה שלו, אחר
ולעיתונות.

 אפשרויות אלא כמובן, אינן, אלה בל
 אסמכתא נמצאה לא שעה ולפי לחקירה,

מהן. לאחת אף
 לי יתן הוא שאם לבעלי אמרתי ״נכון,

 אמרה אותו,״ אעזוב אני לירות אלף 150
 שפלורי אחרי ״אבל השבוע. ענף רבקה

 יגישו שלא לי ונודע מהמעצר שוחררה
להגיד.״ מה יותר לי אין מישפט, נגדה

 שמה היא מבית־המישפט. בצאתה *
 על־ידי ומובלת שלה, הראש על מיטפחת

מנובסקי. משה פרקליטה,

■י ■


