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הזהב. מטילי עם המיזוודה את להעביר פרסמן הצליח כיצד התעלומה את לפתור מצליח
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פרסמן. של 'מידיו הזהב את לרכוש אלה אברכים שני באו המישטרה חשדות פי על אדר.

 עסקה כדיילת לעבודתה בנוסף אשר אדר, מיכלהדיירת האהובה
 חודשים כמה לפני עד ובכתיבה. בדוגמנות גם

 פרסמן, עם יחד נעצרה לא מיכל הזה״. ״העולם של אופנה לענייני הכתבת מיכל היתה
 לא פרסמן כי למישטרה שהתברר אחרי רק בביתה. נעשתה הזהב שתפיסת למרות
 התחשבה לא המישטרה לחץ. עליו להפעיל כדי מיכל, את לעצור החליטה היא נישבר,

עוברה. את איבדה התפיסה שביום אחרי קשה, ונפשי בריאותי במצב היתה שמיכל בכך

 פרסמן את להפוך כדי הספיק .זה ראלי
 מרוויחים שהם מספיק ״לא היום. לשיחת
 מבריחים עוד הם לחודש, לירות מיליון
זהב?״

 ב־ בכיר פקיד כי התברר יותר מאוחר
 שלום בלוד, ארקיע מסוף מנהל ארקיע,

 מיכל בדירת פרסמן עם יחד נעצר ברוך,
דול של עצומה כמות כשברשותו אדר,
 עם בא ברוך כי טענה המישטרה רים.

 מוברח זהב לקנות כדי הגדול הכסף סכום
 מחוץ שנותרו אחדים, שוטרים מפרסמן.

 של במעצרם מעורבים היו ולא לבית
 בשני לפתע הבחינו ברוך, ושל פרסמן

 השוטרים לבית. הם אף שהגיעו אברכים,
 אלה אולם האברכים, את לעצור ניסו

 ד,סו־ במכונית מהמקום להימלט מיהרו
 ה־ במארב שהבחינו ברגע שלהם, בארו

רע בפרברי השלווה השכונה מישטרתי.
 ב- מישטרתי במירדף לצפות זכתה ננה

 ממכונית כאשר והאץ, סטארסקי סיגנון
 הסובארו. לעבר יריות נורות המישטרה

והשוט הסובארו, נעצרה דבר של בסופו
 משה האברכים, שני את ממנה שלפו רים

נמ ברשותם גם ויזל. ויהושע דבלינגר
 וטענת זר מטבע של גדולה כמות צאה

לר כדי באו הם גם כי היתד, המישטרה
על. אל־ מקברניט זהב מטילי כוש

הד״ר שר־המישטרה, ערך היום למחרת

סו־ בבית עיתונאים מסיבת בורג, יוסף
כש הגיע, המסיבה אל בתל־אביב. קולוב

 אחרי זיגל. בנימין תת-ניצב זורחים, פניו
 הצלחת על לו וסיפר השר עם שהתלחש
ל ההודעה את לו העביר הוא המיבצע,
 שרק כפי בקפידה, המנוסחת עיתונות,

 במישטרת ליחסי־ציבור המומחה זיגל,
העי בפני פרש בורג לנסח. יודע ישראל,
ה התפיסה גילוי את הנדהמים תונאים
גדולה.
ותיכ הרב, הפירסום את צריך היה זיגל

 אחרי רבה. בקפידה מהלכיו כל את נו
 בהצלחות זכה לא הוא וצור, ידלין פרשות

הז לא כמעט העיתונים וכותרות רבות,
פר ביניהן פרשות, בכמה שמו. את כירו
 רמת־השרון, המקומית המועצה ראש שת

 שבה פרשה זיגל. נכשל בלקינד, פסח
 יפהפיה דיילת באל־על, קברניט מעורבים

בד היא נוצץ, זהב של רבים וקילוגרמים
 זיגל צריך היה שאותן הפרשות מסוג יוק
ולהתפרסם. לחזור כדי

 בפיקודו קצין החקירה, על הממונה גם
 צריך היד, הספל, יהושע בשם זיגל של

 העומד מבוגר קצין הספל, מסעירה. פרשה
 זיגל של במחלקה ממונה פרישה, בפני

 פחתו המהפך מאז זר. מטבע עבירות על
 !כמעט נותר והספל זה, מסוג עבירות
מחוסר יותר, שגרוע ומה עבודה, מחוסר


