
 אחותם זו היתד. בפרשה. הקשורה גרטן
 דיג־ יעל התאומים, של הנשואה הבכירה,

שב בביתה, שנערך בחיפוש גרטךפורטי.
מכשיר־ נתגלה בתל־אביב, 61 חיפה דרך

באמ כי לטעון, מיהרה המישטרה ריתוך.
 את השודדים התיכו זה מכשיר צעות

שנש הכספות 250מ־ שהוצאו התכשיטים
 בדירת החוקרים גילו החיפוש בהמשך דדו.

מט לזייף ניתן שבעזרתן גלופות, האחות
 יעל של טענתה למרות ומטילים. בעות

 בשימוש היו לא אלה וכלים מכשירים כי
בעלה, את בשעתם שימשו וכי שנים, זה

 היססה לא ובאבני־חן, בזהב בסחר העוסק
ברבים, החשדות אה לפרסם המישטרה

 החשודים לרשימת צורף יעל של ושמה
בשוד. בהשתתפות האפשריים

 של הספורט
והאחיות האחים

התפר שנים ושתיים עשרים פני <£
/  בת הנערה לראשונה. ויינגרטן יעל סמה '

 עשרות בין יחידה יצאה, השש־עשרה
 של האופניים במירוץ להשתתף נערים,
היתד. החלטתה ).882 הזה (העולם השרון
 באחד להגיע לפחות או לנצח, נחושה

הראשונים. המקומות
 עבר ליעל היה הצעיר, גילה למרות
בארבע־ אולם מאחוריה. ממושך ספורטיבי

 תפסו לא שנותיה שש־עשרה מתוך עשרה
לימו על שקדה היא מקום. כל האופניים

 להיות וחלמה העממי, בבית־הספר דיה
 ישרא- שיאים לשבור מפורסמת, שחיינית

 מאמניה מכך. יותר אף ואולי־אולי ליים י
 תיק- בה תלו בוית־נזכביס־עתיז־ באגודת

רבה. עקשנות גילתה יעל גדולות. וות
1 הבנים מן נופלות אנו ״במה :טענה תמיד

טן אלכסנדר  של שמאל (בצד התאומים האחים משני אחדו״נגו
בית־ של באולם־המעצריס משוחח התמונה)

 עם לשם הובא כאשר רום, משה עורו־הדין פרקליטו, עם בתל־אביב מישפט־השלוס
בברקליס. הגדול שוד־הכספות בביצוע מואשמים האחים נגדו. פקודת־מעצר להוצאת אחיו

[ ^ ו ^ ו י ח ז

 אם־כי שונות, בהזדמנויות מבפנים, הכלא
 בכלא אלה, מהזדמנויות באחת קצרות.

 יוסף הבנקאי־חמועל אל התוודעו מעשיהו,
ב חלקו על עונש־מאסר שריצה אפשטיין,

 אותה בעת פויכטוונגר. בנק התמוטטות
כיום טוענת כך בכלא, משותפת ישיבה

 הכל לעשות מסוגלות שאנחנו בטוחה אני
מהם.״ .טוב יותר לא אם כמוהם,

 את זנחה לאיש, ונישאה משגדלה אך
עקרת־בית. והפכה הזוהרים חלומותיה

 באחיה העבר מן שאיפותיה את מיקדה מאז
 הוכיחו הם ישאף ואלכס, יהושע התאומים,

הכדור בתחום מעולים, כספורטאים עצמם ■
 עזרה היפים, באחיה גאה היתה יעל סל.
בכל. לצידם. עמדה ותמיד להם

מס החלו התאומים הכזיבו. הם אבל
 פנים והפכו שונות, בפרשיות תבכים
באש נעצרו, פעם לא למישטרה. מוכרות

 מ־ לחמוק הצליחו תמיד אך שונות, מות
חוט־השע־ על האחרון, ברגע הרשעה־בדין

 גם להם -שיחק הוא להם. שיחק מזלם רה.
 כאשר ששת־הימים, מילחמת אחרי מייד

הק בכנסיית הנועז השוד בביצוע הואשמו
העתיקה. בעיר הקדוש בר

ב אחד, לילה כי אז טענה המישטרה
 בנד שני לכנסייה נכנסו וחצי, שלוש שעה

 איזור אל וניגשו שלישי, בגבר מלווים רים 4
 בדרכם נתקלו הם שבכנסייה. הגולגולתא

 השלו־שה שלפו ואז המקום, איש בכומר
הא הכומר, לגלימותיהם. מתחת אקדחים

 מייד אך פחד, נתקף קרייצר, פרנסים מיתי,
 מידו האקדח את להוציא וניסה התעשת

מולו. שניצבו הכמרים־המדומים אחד של
 הונחתה מכה דבר. לעשות הספיק לא הוא
המדרגות. על צנח והוא ראשו, על

 מיהרו הם לא.השתהו. הכמרים־השודדים
 גנבו לנוצרים, קדוש יקר לוח־כסף לגנוב

 המישטרה והסתלקו. משובץ־יהלומים כתר
כ ויינגרטן, ואלכס יהושע את מייד עצרה

 לנדנד יורם ואת ככמרים, שהתחזו חשודים 1•
השוד. בעת שלהם כמלווה ברגר,

 התאומים על הגנו שבו המישפט, כתום
ה זוכו סער, וצבי רום משה עורכי־הדין

הוכחות. מחוסר תאומים
בית- את להכיר בכל־זאת זכו הם אבל

 שבו הגדול שוד־הכספות תוכנן המישטרה,
עתה. מוא-שמים הם

 תפנית המישטרה, ערכה השבוע
מע מילבד בפרשה. חקירותיה בכיוון

 מהרצליה, נודע קרקעות סוחר של צרו
 החברה של הנוצץ החוג בחיי בולטת דמות

 גם לחקור המישטרה החלה התל-אביבית,
התאומים. עם הקשור הפוליטי החוג את

 המישטרה ערכה השבוע הראשון ביום
 פד גוף במישרדי ומדוקדק יסודי חיפוש

 החדש, הדור מיפלגת המכונה קיקיוני ליטי
 מי סער, צבי עורד־הדין עומד בראשו
התאומים. פרקליט בעבר שהיה

 מלון בבניין שוכנים החדש הדור מישרדי
מת שם ויינגרטן. לאחים השייך נחמני,
מוזרים. וסמלי-חצים כרזות דגלים, נוססים

 סער עורד־דין מנהל האחרונים בחודשים
 משאית בעיר מסיע הוא יקר. פירסום מסע
 סמלי עם ספינה בים משיט רמקול, עם

 נגד מאורגנת במערכה פתח הוא תנועתו.
ב המאורגן״ ״הפשע בפיו שמכונה מה

 ניכרים. סכומים משקיע הוא בה ישראל,
 הוצאות את מממן מי בעבר, נשאל כאשר

 המעוניינים הון ״בעלי כי טען תנועתו,
החדש.״ להדור תורמים שמם בעילום
 המישטרה תנסה השאר בין כי נראה
 ויינגרטן התאומים בין הקשר מה לבדוק

המאורגן.״ ״הפשע נגד לפעילות

 עם שדיבר ברגע כשצולם הופתע השני, התאוםו״נגוטן יהושע
 על סער, צבי עורך־הדין ופרקליטו־לשעבר, ידידו

 הואשמו למישטרה, מוכרות פנים הם התאומים ההפסקות. באחת אולם־המעצרים ספסלי
הוכחות. מחוסר זוכו אך המזרחית, בירושלים בכןסיית־הקבר בשוד בשעתם

■ ו1מ*לא3 ישדאד• גם ■■ ■
ד (המש אעמו )20 ו
בר בביודהספר ממוריו־לשעבר אחד סיפר

 את לפרסם שלא שביקש בהרצליה, נד
 ומסודר. שקט תלמיד היה ״הוא שמו.

 שלא וכמעט במייוחד, הבריק לא בשיעורים
 לו היו לא חברתית מבחינה !משתתף. היה

חברים.״
 אחת, בכיתה אבי עם שלמדו תלמידים

 גאון. לפתע הפך הוא כי לשמוע הופתעו
 ״זה מהם, אחד שאל גאון?״ אבי ״מהו
 ממוצע.״ תלמיד היה הוא מצחיק. ממש

 היסודי, בית-הספר את אבי כשסיים
 בהרצליה. התיכון לבית־הספר נרשם הוא

שנתיים. רק למד שם אולם

האמא
התמוטטה

אבי כנראה החליט ׳74 ■אביב ף*
- • /  צריכים רונית ואחותו שאבי נועם /
 בן- ,18 בן יהושע, סיפר גאונים,״ להיות

 אז גמר ״אבי בתיכון, אבי של מחזורו
 היו ציוניו לי, שידוע כמה עד שישית.
 אחותו בכיתה. הטוב היה לא הוא רגילים.

 שהיא הצהירה התיכון, את סיימה רונית
 קיץ אותו כל רפואה, ללמוד ונרשמה דתיה

 אחת. פעם אפילו בחוץ אבי את ראו לא
 ולילה, יומם איתו ישב סיפרו, כך אביו,
 לבחינות־ ניגש הוא חודשים שלושה ותוד

 מטעם מיוחד באישור אכסטרניות בגרות
׳מישרד-החינוך.

לימו על ולילה יומם ישבה רונית ״גם
 מיבחני- את לעבור הצליחה וכך דיה,

 ! באוניברסיטה. לרפואה לפאקולטה הכניסה
 מי מבריקה. תלמידה היתד. לא היא גם

 סנדרה. אבי, של אמו היתר. התמוטטה שכן
 היא צעקות. בלילה נשמעות היו לפעמים

 דתן הילדים את יעזוב שאבינועם רצתה
 כנראה הוא אבל רגילים, חיים לחיות להם

בבית.״ גאונים צריך שהוא החליט
 נעלם ׳,74 אוקטובר בחודש אחד, יום
 בגי-המישפחה היו עליו, ששאל למי אבי.

 ! ייתכן לחוץ־לארץ.״ נסע ,״הוא :משיבים
 1 לולא בהרצליה, באבי נזכר היה לא שאיש

העולם. בעיתונות אודותיו הפירסומים
ה תואר את קיבל שאבי נודע ״לנו
 | זרים,״ ומעיתונים משמועות רק דוקטור
 העולם לכתב סנדרה אמו השבוע סיפרה

 ידענו לא אבל אבי, עם בקשר ״היינו הזה.
לקבל.״ כבר עומד שהוא מהתואר דבר שום

 לנסוע מיהר אבינועם, הגאון, של אביו
 חזר הוא חופשת־הקיץ. בתחילת למילאנו

 שנת־ תחילת עם שעבר, בשבוע רק לארץ
 הזה העולם כתב ניסה ■כאשר הלימודים.

לדבר. אבינועם סרב לראיינו,
 בארץ יפורסם שהדבר רוצה לא ,״אני

 ״נפגשתי הסביר. ביטחוניים,״ מטעמים —
 הפירסומים כל — מאד מסוכן זה אבי. עם

 מחבלים בו לפגוע עלולים עליו. האלה
עדינים. גורמים מיני כל או

ל האב הסכים במילאנו,״ אצלו ״הייתי
ש המיסמכים כל בידי ״יש לבסוף.־ גלות

 ודוקטור-לרפואה. גאון הוא אבי כי יוכיחו
 של כנכדו מתחזה שהוא נכון לא זה

 נכון. אותו הבינו לא איינשטיין. אלבדט
 מנת- לו שיש יזה לומר שמתכוונים מה

 אנחנו איינשטיין. לאלברט כמו מישכל
 הוא אבי אבל מייוחדת, מישפחה כולנו
עילוי. באמת

 הוזמנו באיטליה, אצלו שהייתי ״בזמן
 היושב אומברטו, הגולה, איטליה מלך אל

הע את בפני הביע בעמו הוא בשווייץ.
 הזמינו אבי. של הגדול ההישג על רכתו
 השובים אנשים מיני כל אל גם אותנו

 קונצרן נשיא גם היה ביניהם באיטליה.
 מאד. מפורסם שם הוא פי׳אט. המכוניות

 לפרסם רוצה לא עוד אני בארץ אבל
 יותר יעניק שלא לאבי, גם אמרתי כלום.

בו.״ שיפגעו מפחדים אנחנו ראיונות.
 כיום זוכה בן־אברהם, אבינועם לדיברי

 ״כל באיטליה. בכבוד־מלכים אבי, בנו,
 ולדעת אותו, להכיר רוצים אנשים מיני

 עוד הוא אבל בני־מישפחתו. הוא'ומיהם מי
להת ממהר לא הוא באוניברסיטה. יושב

פרסם.״
 מתגייסים אבי, של וחבריו בני-מחזורו

 סירב אבי של אביו לצד,״ל. אלה בימים
 ארצה לחזור מתכונן בנו גם אם למסור
 להמתין,״ רוצה עוד ״אני בצבא. ולשרת

 לא. ומה לספר כדאי מה ״להחליט אמר,
 וגאוות בפרט, היהודי העם גאוות הוא אבי

ביכלל.״ מדינת־ישראל
■ דורון מאיר
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