
 ב־ ססי רפי עם נסעתי כאשר ,5.4.75
מיסעדת שוד לפני להרצליה, מניתי 0

 בחג* עם יחד שהוא, רפי לי אמד אנטוניו,
 רפי אבל מישהו עוד עם להיות ויכול לו,

 איתו שיחד במגלו, גבי את הזכיר ססי
 רפי לדיברי תחנת־הדלק. שוד את עשו
 התנגד והוא בוזגלו, של רעיון השוד היה

 הסכים, בסוף אבל כסף, הרבה שם אין כי
 ב־ השוד. את עשה במגלו גבי עם ויחד

 השוד את עשו הם רפי לדברי תחנת־הדלק.
 יומיים אומרת זאת יומיים, לפני הזה

 לשוד נסענו שבו )5.4.75( שבת אותה לפני
אנטוניו.

 את עשו בוזגלו וגבי שרפי אומרת זאת
 יוצא כך ,3.4.75 בתאריד תחנת־הדלק שוד
 בבית אצלי היה ססי רפי לי. שאמר מפה
 לדירה בא הוא באילת. עדיין שהייתי בזמן
 לקח שהוא הבנתי ואחר־כך בחולון, שלי

שהמתיר הנשק עם השקית את מהדירה

 בדסנת־ שגילו ״אתר*
 ואיתי ששיקרתי, אמת
לשקר״ הלאה טעס שאין

 עם השקית את לקח הוא בארון־הכביסה.
 בו להשתמש בדי לי מתארת ואני הנשק,
תחנת־הדלק. בשוד
 לי, אמר שססי למפר רוצה גם אני

 המושכרת, צ ונו במכונית שנסע שאחרי
 השקית את והניחו בה, נהג חילפי שאריה

 אותם עצר המכונית, בתוך הנשק עם
ש ׳ואמר אליהם ניגש הוא במחסום. שוטר
 סמי המכונית. של בבגאז׳ חיפוש יעשה

 שהוא השוטר עם ודיבר מהרכב, ירד
 שייתן ממנו וביקש מהשכונה, אותו מכיר
 חיפש לא (השוטר בסדר. ושזה לעבור להם

בדרכם.) המשיכו והשודדים הרכב, בתוך
 ספורטוטו שוד על גם למפר ברצוני

 סיפר ססי שרפי זוכרת אני בפתח־תיקווה.
 חיימי ומיקי בוזגלו גבי עם יחד שהוא, לי

 מס׳ המדינה עד — חיימי אריה של (אחיו
כר של מהבן־דוד אינפורמציה קיבלו )2

 בפתח- שגר רפי, של אישתו סמי, מלה
 והם לביגדי-מפורט, חנות לו ויש תיקווה

 בפתח־תיקווה. הספורטוטו שוד את עשו
 בוזגלו גבי עם יחד במכונית גמע מסי רפי

 גם שם שיש לבית־קפד, חייטי ומיקי
 וגנבו בית־הקפה בעל את ושדדו ספורטוטו

מחסנית. בלי בוטה אקדח ממנו
 קצין־ חבר לו שיש אמד בוארון משה
 מחסנית. ממנו להשיג ינסה ושהוא ביטחון,

 האינפורמציה מוסר על כעס ססי רפי
 שהוא ואמר מפתח״תיקווה, נחום ששמו

 ושהיו לא־מדוייקת, אינפורמציה לו מסר
 הרבה להם שהיה השני בחדר אנשים עוד

 לו נודע וזה ל״י, 25,000 לי נדמה כסף,
מהעיתון•

 רפי אלי באו ספורטוטו של השוד לפני
 וישבו בוזגלו, וגם חיימי מיקי עם יחד ססי

 עישנו במגלו וגבי ססי ורפי יין, ושתינו
 ראיתי ועוגות. תה להם הגשתי חשיש.

 בידיים שחור אקדח מחזיק במגלו גבי את
 זהיר לא שהוא לו העיד וססי חשופות,

 טביעות־ להשאיר ועלול באקדח ונוגע
 באקדח החזיק עצמו מסי רפי אצבעות.

 באותו ידיו. על כפפות לו היו אבל ניקל,
 בלי נשארו שלו והחברים ססי רפי ערב
 דלק עבור לשלם צריכים היו והם כסף,

 ססי רפי בשוד. השתמשו שבה למכונית
 שהם לי סיפר הוא ל״י. 50 ממני ביקש

 שלהם, בסלג זה ״ברז,״ לעשות תיכננו
 ולברוח בתחנת-דלק, במכונית דלק למלא

 את ביטלו הם אבל לשלם, בלי מהמקום
להיתפס. יכלו כי הרעיון
 שרפי נוסף מזויין מיקרה־ישוד לי זכור

 בן- ששדד לי סיפר רפי בו. השתתף ססי
 לקח רפי חנות״ בעל שהוא זקן אדם

 באקדח עליו שאיים אחרי כסף מהזקן
 שבהתחלה הזקן על שהתרגז רפי, שלו.

 ברגלו ידה הכסף, את לו לחת רצה לא
ש זוכרת אני מהמקום• וברח הזקן של

 לזקן שירו בעיתון כך על קראתי כאשר
 רפי את ושאלתי הזדעזעתי, נורא ברגל,

 לי אמר והוא השוד, אית עשה מי ססי
 בזקן, וירה השוד את עשה עצמו שהוא
הכסף.״ את ממנו ולקח

 מקום־מחבוא שימשה שדירתד! עמי, *
 ולכלי־נישקם, השודדים של לציודם ^

 למעשי-השוד סבילה שותפה היחד, ואשר
 חשש מתוך לדבר, בתחילה פחדה שלהם,

 כי למסקנה משהגיעה אך ילדיה. לחיי
 ואת אותה ניצל ססי, רפי מאהבה־השודד,

 החליטה בשקר, ומשנתפסה לצרכיו, ביתה
ה וקלייד בוני סיפור להסתכן. בכליזאת
 וטראגי עצוב באורח הסתיים ישראלי

 המקוריים. וקלייד בוני של מזה פחות לא
בבית־המישפט. אלא — משותף במוות לא

במדינה
הסברה

ויעקוב יצחק אברהם,
 נאבקים יהודים שלושה

— האמריקאית הממשלה עם
אחרת בזירה אחד 7כ

 העם אבות הם ויעקוב יצחק אברהם,
 הנאבקים אנשים שלושה גם הם היהודי.
פורד. ג׳ראלד הנשיא עם זו בשער,

 כאד־ הזה״ ״העולם כתב מדווח
:צות־הכרית

 פוש־ ראש־העירייה הוא (בים) אברהם
 בעלת העיר ניו־יורק, העיר של טודהרגל

 בעולם. ביותר הגדולה היהודית האוכלוסיה
המדי על ראש־ד,ממשלה הוא (רבין) יצחק

(יע־ יעקוב בעולם. היחידה היהודית נה

 ניו־ מדינת של היהודי הסנאטור הוא בץ)
 היהודית, המדינה של מושבע ואוהד יורק,

ישראל.
 שקדמו השבועות ובכל שעבר, בשבוע

 שלו. העיר חיי על בים אברהם נלחם לו,
 והיא דולאר, מיליארד 7 חייבת ניו־יורק
בוו הפדראלית הממשלה לפני מתחננת
 ומלוויה. הלוואותיה על שתערוב שינגטון
 שהיה ביותר השמרן הרפובליקאי, הנשיא
ש הובר הרברט הנשיא מאז הלבן בבית
 לערוב תוקף בכל מסרב ,1932ב־ סולק

הנחשלת. לעירייה
 יצחק תמיכה. ויש תמיכה יש
 הממשלה עם ממש עת באותה נאבק רבין

 באחד דולאר. מיליון 60 על האמריקאית,
 כי ראש־הממשלה, אמר בישראל מנאומיו
 מיליארד 2.3 בסך יהיה שד,מענק לו הובטח
 ניו־ העיר מגרעון שליש בדיוק — דולאר

להק רוצה פורד ממשלת ואילו — יורק
דולאר• מיליון 60ב־ טינו

ה נגד שנייה בחזית פתח יעבץ יעקוב
ב המתנגד הרפובליקאי, הסנאטור נשיא.

 של השמרניות־קיצוגיות לעמדות תוקף כל
 ייאבק כי הודיע חברו״למיפלגד״ הנשיא,

האפ למדינה כלשהו אמריקאי מענק נגד
 הערבות תאושר לא אם זאיר, ריקאית

גיו־יורק. לעיר
נלח ויעבץ רבין בים, ומאבקו: אחד כל
 האמריקאי והעם ארצות־הברית, בנשיא מים

ש העובדה במחזה. וצופה מנגד עומד
יצ אברהם, הם בנשיא הנאבקים שלושת

 מרחיקת־ משמעות לה יש ויעקב, חק
 שנת סוף של האמריקאית במציאות לכת
י נוטה האמריקאית כשדעת־הקהל ,1975

 אנשי• וקהילת הממשלה עם יחד ויותר, תר
מתמי לעבור ארצות־הברית, של העסקים

 לתמיכה ישראל, במדינת בלתי־מסוייגת כה
פושרת. יותר הרבה

תיירות
!ה״א איפה <׳ ישראל

 מכסת נעלמו! ישראל
— המרחב של חתיירות

רישמי כאופן דכחות
ב־ הישראליים המיטענים מעבר אחרי

 ניד של המדיני כתבו הודיע תעלת־סואץ
 יודעי ישראליים ״חוגים מפי טיימס יורק

 את סימל בסואץ הספינה ״מעבר :דבר״
 מדינת של היותה עם מצריים של השלמתה

התי מהמיזדח בלתי־נפרד חלק ישראל
כון...״

 ממסת ישראל נעלמת שעד, אותה אולם
אחרת. בצורה המיזרח־התיכון

 הדפי- איירווייס, בויטיש חברת־התעופה
הש ובו ,1976 לשנת חדש לוח־זמנים סר,

מקוד מדינת־ישראל את לחלוטין מיטה
 בחוברת־ למיזרח־התיכון. -סלד, ד,תעופה
 שיש זו׳ חברה של מרהיבת־עין טיולים

 לונדון בין אחת יומית מטיסה יותר לד,
 את הבריטית החברה מזכירה לתל־אביב,

 מחבילה כחלק הישראליים אתרי־התיירות
בביי שערים בשעה הקודש.״ ״ארץ של

ה ציון תוך מוזכרות ועמאן דמשק רות,
סוריה, (לבנון, נמצאות הן שבהן מדינות

 ללא ותל־אביב ירדסלים מופיעות יירה)
כלל. לישראל שייכותן

 היחידה החברה אינה אייוווייס בריטיש
 אקספרס אמריקן חברת־העגק כך. הנוהגת

 שלם מדור פירסמה בעיקבותיה, הלכה
 מבלי החודשי, בעיתונה המיזרח־ר,תיכון על

 ואת ישראל של קיומה את כלל בו להזכיר
 הנוסעים התיירים, את המעניינים אתריה

בחסותה.

מיפלגות
ושמועות עסקי□

□,הנחש במאורת
 לורנץ שלמה ח״ב
 בני-כרק את עוזב

חמיליוגרים למועדון ונכנס
 מאורת־נחשים. תמיד היתה אגודת־ישראל

בקנ ומתנהלת עזה, מנהיגיה בין זדסינאה
 האדוקים לחוגים דווקא האופיינית אות

פורחות. ההדדיות ההשמצות ביותר.
 חרושת־ הגיעה האחרונים בשבועות

 מנחם ח״כ חדש. לשיא הפנימית השמועות
 בכנסת, מקומו את לפנות סירב פרוש

 גרוס. יעקוב לח״כ-לשעבר שהבטיח, כפי
הצו מן להימנע לשווא ניסה שפרוש בעוד

המ ההדדיות. ההתקפות גברו להתפטר, רך
לורנץ. שלמה ח״כ ביותר: הפופולרית טרד,

 באחוזה התמקדו לורנץ נגד ההשמצות
 שם בני-ברק, בשולי דונמים, עשרה בת

 האפור הזקנקן בעל הרב־הח״כ, מתגורר
 נמסר, מסה־לאוזן נאה. בווילה המטופח,

 ציבורית, כתרומה לו נמסרה האחוזה כי
 אותה מכר הוא וכי .למיפלגה, שנועדה
הפרטי. כרכושו ל״י, מיליוני בעשרה
 שקנה לקבלן הבטיח מישהו כי גם נאמר

 הקרקע ייעוד כי אדלר, ישראל השטח, את
 עליה להקים יהיה דסאפשר בקרוב, ישונה
מיליונים. עשרות בשווי דירות

 ברחוב השטח את כחינם״. ״כימעט
 לדבריו, לורנץ, רכש בבני־ברק 81 השומר

 לירות, אלף 120 :בזיל־הזול שנה, 16 לפני
וחשמל. מים כאן היו לא ״אז בסך־הכל.

לורגץ ״כ ח שד הווילה
— עבורי אותה ״רכשתי

לורנץ ח״כ
!״מיפלגה שום עבור ולא —

 הבית את גיליתי גדולה. מישפחה לי היתה
 כימעט אותם ורכשתי סביבו, הפרדס ואת

בחינם.״
 בצורה העיסקה גרשמה בסיפרי־האחוזה

 מרים העבירה 1960 בדצמבר 29ב- שונה.
 81 השומר שברחוב הרכוש את ז״ל ברלוי

 ,673 חלקות חברת הקרוי אנונימי, גוף אל
 נרשמה הפעולה מהות .6189 בגוש 674

 ללא כ״מכר בטאבו 85655 ,מם בגליון
תשלום״.
 דונם 6.271 בסך מיגרש כלל הרכוש

 ביחד — דונם 3.949 בשטח שני ומיגרש
 שעמדה הווילה ובו דונם, ורבע כעשרה

אז. כבר בו
 לורנץ. תמה ?״ תשלום ללא פיתאום ״מה

 כסף שילמתי תרומה! שום קיבלתי ״לא
 ובשביל בשבילי רכשתי לירות. אלף 120 —

״1 מישפחתי
 בעלי הם מי הרכנית. המנהלת:

הצנוע? השם בעלת האנונימית, החברה
 במישרד-המישפטים ,רשם־ד,חברות אצל

 בדצמבר 1ב־ החברה נרשמה בירושלים,
 ברלוי שמרים לפני ספורים ימים ,1960

לחברה. הרכוש את העבירה
 מדצמבר הרשם, בתיק האחרון מהדו״ח

 2000 בסך שהון־המניות, מתברר ,1972
 בנות רגילות מניות 1990ל־ מחולקות ל״י,

 לירה, בנות דחויות מניות 3 אחת, לירה
 שלוש סכום. באותו מייוחדות מניות 7ו־

 ברלוי מרים שם על רשומות דחויות מניות
 ובנם נפטרו, ששניהם בנימין, ובעלה

מרדכי.
 עורך־ בידי נמצאות רגילות מניות שתי

 בשם אולי מתל-אביב, צוקר יהודה הדין
 לורנץ, מרתא והרבנית בלתי-מזוהה, לקוח
 זכר ברישום אין החברה. מנהלת גם שהיא

עצמו. לורנץ שלמה לרב
 למכשירי־ חנות בעל ברלוי, מרדכי

 למיג־ ק-סר כל לי ״אין :בתל־אביב כתיבה
 הורי, של עניין היה זה לחברה. או רש

זה.״ על לספר מה אין לי לברכה. זיכרונם
 לורנץ לחבר־הכגסת )7 מיליונים במה

 השטח את ״רכשתי לספר. מה יש עצמו
 מיפלגה. שום עבור ולא עבורי, הבית ואת
 אגודת־ מיפלגתי, עבור זה את קיבלתי לא

קניתי.״ ישראל.
 הערכתו לפי ? כיום הרכוש שווה כמה

 דונם כל שווה עצמו, לורנץ של השמרנית
 מכחיש הוא לירות. אלף 200ל־ 150 בין
 תמורת הרכוש את מכר כאילו השמועה, את
 מבחינת פייר יהיה לא ״זה ל״י. מיליון 10

 הוא לו,״ מכרתי בכמה לגלות הקבלן,
מתנצל.

 הוגשה בתל־אביב מס-הדכוש במישרד
 להעביר בקשה חודשים שלושה לפני כבר
 נרשם בספרים החדש. לבעליו הרכוש את
 1,3מ־ למעלה הוא והבית המיגרש ערך כי

במס שנרשם הערך אולם ל״י. מיליון
 האמיתי. הערך מן לרוב, נופל, ד,רכוש

 הרכוש ערך מגיע עצמו, לורנץ דברי לפי
לירות. מיליון לכשני
 יריביו את מספק אינו זה סכום אבל

 וחרושת־השמו- שלו, במיפלגתו לורנץ של
המרץ. במלוא לפעול ממשיכה עות

 נושא לשמש ללורנץ נמאס בי נראה
 החליט לכן הקנאית. בבני־ברק להשמצות

 לעיר־הקודש, מקום־מגוריו את להעתיק
ירושלים.
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