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 נסיגנון שנעשה הנורא, השוד בביצוע
 לבית־המיש־ הנודע־לשימצה, המכני התפוז.

השופ החליטו אילו בתל־אביב. המחוזי פט
 השוד בביצוע השלושה את להרשיע טים

 בכלא לבלות עלולים הם היו בצוותא,
שנה. 20 של תקופה

 ־שהצטיינה הפרשה, ״גיבורי״ ■שלושת
 מועלם יצחק הם שבה, ובפראות באלימות

 רחמים בהרצליה, וייצמן משיכון )21(
 ודני ברמת־גן, הרוא״ה מרחוב )19(כוכבי

ברמת-גן. הירדן מרחוב )21( שהרבני
 פישעיהם, את תיכננו הצעירים שלושת

במו עלה ציבורי. בתא־טלפון עדותם, לפי
 בדפי־ לבדוק לדעתם, הגאוני, הרעיון חם

 לפרוץ צורפים, של כתובותיהם את זהב
 השנה. מאי בחודש אותם, ולשדוד לבתיהם

 המחזיקים אנשים הם שצורפים ידעו הם
 יקרות. ואבנים דיברי-ערך זהב, בבתיהם

 ממדריך־הטלפון עמודים כמה תלשו הם
 לא אך הציבורי, בתא-הטלפונים שמצאו
הצור של כתובותיהם את למצוא הצליחו

 משנכזבה ואז, בהם. הרשום לפי פים
 שימצאו לבתים לפרוץ החליטו תוחלתם,

ההרגשה.״ ״לפי בעיניהם, הן
 למחות חבריו, עם ייחד שנתפס אחרי

לחוקריו: כוכבי רחמים אמר הפשע, ליל
 לי שיש מה דבר. שום מוסר לא ״אני

 תשע אך בבית־המישפט.״ אגיד — להגיד
 ביקש זו עמדתו על שהצהיר אחרי שעות

למסור עצמאי, כקבלן עצמו שהציג כוכבי,

י בנ מ ה
• •

בוחת-גן
 הלשון: בזו נוספת, הודעה

 גדולה, בכמות חריפים ״שתיתי!משקאות
 שתוי. הביתה לבוא נעים לי היה ולא
 כדי ולהסתובב, ברגל ללכת התחלתי לכן

 (הרחוב כנפי־נשרים ברחוב להתרענן,
 אסתר הישישה של ביתה נמצא שבו

 טלפון ■ליד האלים). השוד קורבן אלגזי,
 ודני מועלם יצחק את פגשתי ציבורי

 ושניהם הלוואה, מדני ביקשתי שהרבני.
 חבר, אל לרגע הולכים שהם לי אמדו

 לתא־הטלפון ניגשו ושהם כסף, להביא
 הסכמתי בספר. ישלו הכתובת את לחפש
 הם קרובה. לווילה והגענו אייתם, ללכת
שמע פיתאום השער. ליד לחכות לי אמדו

 ברחו.״ ויצחק ודני רעש, תי
 ב- ושרברב הארץ יליד מועלם, יצחק

 אמר קבוע, מקוט-עבודה ללא מיקצועו,
 :ליל־התפוז־המכני אחדי יומיים לחוקריו

 לי אמר מוסקט, יורם שלי, .״עורך־הדין
 לא וגם דבר, שום במישיטרה להגיד לא

 מחכה אני בנוכחותו. אלא עדות, למסור
איתו.״ להיפגש

 חושב אני עיתון. וקוראת במיטה כבת
 דבר. שום שמעה לא היא חרשת. שהיא
 הזקנה, היתה שבו בחדר חיפוש עשינו
 הזה הזמן וכל שליה. ובמיטה בארון

הגיבה. לא היא חיפשנו, שאנחנו
 פיתאום התחילה היא החיפוש ״בזמן
 מתחת חולה, אישה של קולות להשמיע
 את לה סתם כוכבי רחמים ואז לכרית,

 בדירה, שמצאנו סמרטוט איזה בעזרת הפה
 והכסף. הזהב איפה אותה לשאול והתחיל

 אגרופים כימה לה נתן הוא כך כדי תוך
 מרביץ שרחמים כשראיתי ובפנים. בראש

 ■שהיא לפני להפסיק לו אמרתי חזק, לה
לנו.״ תמות

ה  עס עיסק
טות הפרקלי

ובפנים בראש
והמפו המיגווגת ההודעה את ך ^
!  דגי מסר השלוש מבין ביותר רטת ת

 ״אתמול במיקצועו: פחח־רכב שהרבני,
 יצחק היה אתי יחד בצריף. ישבתי בערב

 יגיע מעט שעוד לי אמר הוא מועלם.
 ,מכה׳ נע־שה ייחד ושלושתנו כוכבי, רחמים

 בשעה חנות-הרהיטים, בעל גלילי, אצל
לפניות-בוקר. שלוש

 גלילי. של לביתו לפרוץ היתד. .״הכוונה
 שנהג הגנובה, המכונית עם ׳מביתי יצאנו

 בר־כוכבא, לרחוב כשהגענו כוכבי. בה
 בקומה דירה של דלת לפתוח מועלם ניסה

 פיתאום אבל אחד, בניין של העליונה
 משם. ברחנו ואז הבית, מתוך רעש נשמע
 ביספר־הטלפונים, צורף שנחפ־ש אמד יצחק
שהו לכתובת נסענו אצלו. לפרוץ ונלך
 הדל- על וחיפשנו בספר-הטלפונים פיעה
כזה. שם שם ׳מצאנו ולא ׳תות,

 קומה של בודד, בית ראיינו .״פייתאום
 דלת־ את פרץ מי זוכר לא אני אחת.

שו־ זקניה וראינו פנימה, נכנסנו הכניסה.

ה ך ^ ל לי ה ה  מביתה צעיר. עדיין הי
£ הצעי שלושת נסעו אלגזי אסתר של \
 סיפר חדשה. משימה לבצע האלימים רים
 רחמים נסיעה, כדי ״תוך שהרבני: דני

 אפשר ששם מקום לו שיש אמר כוכבי
 אותנו הוביל הוא מערכות-סטריאו. לגנוב

 ברמת־יצחק, ייית־הכנסית שליד גן לקירבית
 דלודהכני- את פרצנו לילי. קולנוע על-יד

החניות.״ של סה
 לאחר השוטרים על־ידי נעצרו השלושה

 אותם גילו ששכנים אחרי שהחל מירדף,
בשעת־מעשה. הגן ליד

 טענו בתל־אביב בבית־המישפט־המחוזי
מק דרור פרקליטיהם באמצעות החשודים,

 שעליהן ההודאות כי ■מוסקט, ויורם רין
 ווזחת בכוח ■מהם הוצאו במיישטרה ■חתמו

ד לפתע שיניו השבוע אולם לחצים. ק ת'  א
 כי הודיעו, הפרקליטים שלהם. ההגנה

 להודות מוכנים ושהרבני כוכבי מועלם,
 את .תשנה התביעה אם שביצעו, בפריצות

 ד״עיסקה׳ לפריצה. משוד כתב-האישום
נחתמה.

 להצעה, הסכמתה את הביעה הפרקליטות
שמ ניראו התפוז־המכני ■מעריצי ■ושלושת

 אותם ירשיע אם גם עתה, וטובי-לב. חים
 להם המיוחסות באשמות ב״ת־המישפט

 יישלחו הם מירבי, עונש עליהם ויטיל
בילבד. ■שינים שבע של לתקופה לכלא

:■ זוהר מרפד

 ששלושת ,72 בת אמזי, אסתרהפשע במקום הקוובן
 לשכנע כדי בה התעללו הפורצים

 לחוקרי־המישטרה סיפרה הישישה בחדרה. שהיו והתכשיטים הכסף את להם למסור אותה
פניה. על כרית לחיצת על־ידי אותה לחנוק וניסו בראשה, באקדח הלמו הפורצים ששלושת
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