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 רונלד ״מר של שמו על פתחו החשבון את
 שמו את להדפיס הבנק את וביקשו בנק״,

 לחתימה, המיועד במקום החשבון בעל של
 שינו רבה, בעדינות ואז, הטופס. בתחתית

 הפך כך בנק״. רונלד ל״מק׳ הכתוב את
 מק׳־ של לבנק בנק רונלד האדון של שמו

רונלד.
 הוא לעשות עליהם שהיה מה כל עתה,
 בדולרים, סכום כל הצ׳קים על להדפיס
 מייו־ במכונה ניקבו הספרות את כרצונם.

 באירופה, בנקאיים צ׳קים לגבי כנהוג חדת,
 ״אע- המילה את הטופס על והטביעו
 מכרו הללו המשופצים הצ׳קים את שורד״.

 בהם. הנקוב המחיר במחצית למתווכים,
 עד הלאה, אותם מעבירים היו המתווכים

 את משלם היה האחרון התמים שהקונה
מחירם. מלוא

 בצ׳קים השתמשו שהקונים מכיוון אולם
 הרי לחו״ל, שחורים כספים להעביר כדי

 לא כיסוי, אין לצ׳קים כי להם משהתברר
 רומו. כי במישטרה להתלונן אפילו יכלו

 הרבה תהיה שהמישטרה חששו פשוט הם
 השחורים ובעיסקיהם בהם מעונייגת יותר

הנא יכלו כך המזוייפים. בצ׳קים מאשר
 אין עד הגאונית בתוכניתם להמשיך שמים

ומצפצף. פה פוצה ללא סוף,
א ר ת ד ח ה. כ ש הלב  שילטו־ אולם ה

 מזו- צ׳קים על שמעו בגדה נות־הביטחון
 את ועצרו חקרו שם, המסתובבים ייפים
דני המתווכים. אחד שהיה זכריה, דניאל

 הוא כי למישטרה לספר ומיהר נבהל אל
 מוכן הוא וכי זחסר־ערך, קטן בורג רק

 המישטרה הרשת. ראשי את להם להסגיר
 יהפוך כי הסכם על איתו לחתום מיהרה

 חוקרי־המיש־ את הביא והוא לעד־המדינה,
נתפס־על־חם. אשר לאטאסמי, טרה

אטאם־ את לחקור המישטרה החלה כעת
 הוא גם כי ונישבע נבהל, הוא גם מי.

 המישטרה חוקרי להוביל המסוגל דג־רקק,
מתבי חסינות לו יתנו אם לווייתן, אל

 ירושלים מחוז ופרקליט המישטרה עה.
 שאם הסכם, על איתו גם וחתמו מיהרו

כעד־חמדינה. ייחשב עמרמי, לידיהם יפיל
נעל בדרכים אטאסמי, הצליח בינתיים

 ל- תלך כי לאשתו שדר להעביר מות,
 ותשמיד תא, לו היה שם קלאב, קאונטרי

 הנאמנה האשה שבתוכו. המיסמכים את
 יכלה שלא מאחר אולם כבקשתו, עשתה

 כדי הגברים, של לחדר״ההלבשה להיכנס
 מידי־ ביקשה מהתא, החפצים את להוציא

 אומנם והם זאת. יעשה שהוא עמרמי, דם,
 אולם מהמיסמכים. חלק והשמידו הוציאו

 לעמרמי, אטאסמי טילפן כאשר למחרת,
 תל- בבית־קפה נמצא הוא כי לו וסיפר
 עוד לו להביא ממנו מבקש והוא אביבי
 לו טמנו כי עמרמי ידע מזוייפים, צ׳קים

תוקף. בכל הכל, והכחיש מלמדת,
 עם העיסקה על התחרטה המישטרה

הצ הוא עמרמי. את גם ועצרה אטאסמי,
 בעניין חלקו גם כי אותם, לשכנע ליח

חסי לו לתת הסכימו והם רציני, כה אינו
 בעיסקות הקשורות העבירות כל על נות

זר. מטבע
 נגדם, כתב־אישום התביעה הגישה ואז
והפצתם. צ׳קים בזיוף נאשמים הם לפיו

תפו ש. של שו רודי הס זה בשלב גו
 ו־ עמרמי, של לשיחרורו התביעה כימה

שיח תוסיה־כהן שלמה הוותיק עורך־הדין
 הוא ועמרמי ומאחר בערובה. אותו רר

 בעיסקת- גונן שמואל האלוף של שותפו
 על גונן האלוף חתם באפריקה, היהלומים
שוחרר. ועמרמי הערובה,

 אך במעצר, יום 60 כבר ישב אטאסמי
 לסיום עד לעצרו ביקשה הכללית התביעה

 אדם עורך־הדין התמרמר. הוא המישפט.
 השופט אל פנה זה, בשלב שייצגו פרוסט,
 בית- ואומנם, לשחררו. בבקשה דבורין

 לשחררו והחליט לבקשה נענה המישפט
 אולם ל״י. אלף 250 של ענקית בערובה
 לשיחרורו התנגדה שלא הכללית, התביעה

 של זו החלטתו על עירערה עמרמי, של
 בית־המישפט נשיא בפני דבורין השופט
 היטב שעיין לאחר זוסמן. יואל העליון,

הח את לבטל זוסמן החליט החומר בכל
 את ולהשאיר דבורין, השופט של לטתו

 זה יהיה כי היו נימוקיו במעצר. אטאסמי
 לאדם יאפשרו אם לציבור, גדול עונש
 נמצאו כאשר בעיקר חופשי. להלך כזה

 שפרטים תקפים, דרכונים וכמה כמה בביתו
נכונים. אינם בהם שונים

 הוא תמיהות. כמה הביע זוסמן השופט
 הסכימו והתביעה שהמישטרה על התפלא

 על התפלא ועוד עמרמי. של לשיחרורו
דר הרבה כל־כך שהוציא מישרד־הפנים-

אחד. לאדם תקפים כונים

2143 הזה המודם64


