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 נכסיו כל מישפט. של ארוכים חודשים
 שהצליח ועד נכסים, כונס על־ידי נתפסו
 כל כמעט אבדו הכונס מינוי את לבטל

 בדיוק התנהל הפלילי המישפט נכסיו.
ב האמין הוא תומר. של הנחיותיו לפי

 קמר אריה סניגורו, את והדריך חפותו
 רשות קיבל אף הוא מצעדיו. אחד בכל

 נוכח להיות בדי מבית־המישפט מיוחדת
וני מעצרו, בעת בית־המישפט במישרדי

יום. מדי המישפט בפרוטוקול לעיין לו תן
 המיש־ את כי מבשרו למד תומר אולם

הד למרות למקצוענים. להשאיר יש פטים
 אחד בכל תומר הורשע הצמודה רכתו

 ב־ המחוזי בית־המישפט האישום. מפרטי
ושי מאסר, שנות 12 לו פסק באר־שבע

קנס. לירות מיליון שה
 לא כזה. מעונש נשבר היה אחר אדם

 ביקש הכלא, לתא נכנס הוא תומר. כן
קילו רץ החל לקרחת. שערו את לגלח

 לשמור כדי ביומו יום מדי רבים מטרים
 שפיות על לשמור כדי גופני. כושר על

 בהכנת עסק הרוחני, כושרו ועל דעתו
 דויד לעורך־הדין נתן הפעם עירעורו.

חופשית. יד ליבאי
 התמשך שהעירעור למרות ואומנם,

לב־ הצליח שנים, שלוש פני על כימעט

תומר עופרה
נישואין גירושין, נישואין,

 כי העליון בית־המישפט את לשכנע סוף
 וה־ הגניבה אשמות בכל חף־מפשע הוא

 כאן היתד, כי שוכנע המשפט בית מירמה.
 לא כנראה אבל מסובכת, מיסחרית עסקה

תו זוכה הזיוף מפרטי בחלק גם פלילית.
אח זיוף פרטי על נותרה והרשעתו מר,
 שבית־המישפט למרות אולם בילבד. דים

 השאיר הכבד, הקנס כל את ממנו הסיר
 אחרי בפועל. שנים שש של מאסר לו

 יצא טובה, התנהגות על השליש ניכוי
שנים. ארבע אחרי לחופשי תומר

 לבית־הסו־ כניסתו לפני שעוד מאחר
 חזר עופרה, מאשתו שנית התגרש הר

 רשיון- בראשון־לציון. הוריו בבית לגור
נא והוא בכלא, בעודו חודש לא הנהיגה

הדש. מיבחן־נהיגה לעבור לץ
 על דילוג

שנים ארבע
בבית תומר גילה מאד חשוד כר ן*

 ידיד־ הוא ידיד כל שלא הסוהר: •
אמת.

 נשפי־ ערך זוהרו, במלוא היה כאשר
 והיו לכולם, יקרות מתנות וחילק חשק

 ן מאד הצטמק מיספרם ידידים. הרבה לו
בכלא. היה כאשר

 בתל־אביב, טייל ששוחרר אחרי יומיים
 תומר לשעבר. ידידים מאותם אחד ופגש
אח רדף האיש אך ממנו, להתעלם ניסה

 במישרד, שם, למישרדו. והזמינו ריו
 ״שמעתי תומר: לו אמר הפקידים, לעיני

 1 שאל הנדהם האיש רע.״ בכי עסקיך כי
 לך היה ״לא לו: השיב ותומר מדוע,
 ל־ מיכתב לי לשלוח לבול, כסף אפילו

בית-הסוהר.״
 עוברים נכסים נשבר, לא תומר אולם
 הפנימי, המנגנון אולם אומר, הוא ושבים,

 עודנו הנכסים, את להשיג לך המאפשר
קיים.

לטל השיב מהוויסקי, לגימה לגם הוא
 בקלות ודילג מרפקו, ליד שצילצל פון
מבוזבזות. שנים ארבע פני על
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