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)51 מעמוד (המשך
דרכו שישו? ד,מישטרד< אצלו מצאה רובה,
שמו. על רשומים היו שכולם נים,

 לתפוס השוטרים התקשו ובחו״ל בארץ
 עובד שאינו הקשיש הם״. ״על בולקין את

 כסוחר. עצמו את מגדיר קבועה, עבודה
 נתפס, ״עבודתו״ שנות שלושים במשך
 ללא עבירות 14 ״לזכותו״ מעט. יחסית,
 האחרונות בשנים ,1969 שנת לפני פירוט
נעצר. לא כמעט

 ממיש- טוב, משה הידוע, לוכד־הכייסים
 כבר בולקין את מכיר תל-אביב, מחוז טרת

 הרב, נסיונו למרות לפעמים, אד שנים•
 כבר בולקין הנה, הנה, כי נדמה כשהיה
לכיים. וחדל במעקב, האיש השגיח נתפס,

 הגיעו באחרונה רועדות. הידיים
 על אזרחים של רבות תלונות למישטרה

 בתל- בתחנזדהמרכזית ארנקים גניבות
 העיר. בדרום אוטובוסים ובתחנות אביב,
הכייס, את לתפוס שהחליט טוב, משה

 בזנות, עסקתי לא שלי בחיים עלי, לים
כאלה.״ דברים על להתלכלך אלך לא אני

 בבית- אלה דברים שצעקה האשה,
אר כבת אשה שפר. מרים היא המישפט,

 גפול חזה נבונות, עיניים בעלת בעים,
 האפורה השק שימלת שאפילו עגלגלה, ובטן

להסתירם. הצליחה לא
 מישטרת למטה הגיעו כשבוע, לפני

 כי מודיעיניות, ידיעות תל-אביב מחוז
 בית- מתנהל 5 מיספר אליוט ג׳ורג׳ ברחוב
 מסאג׳ים. מכון של מסווה תחת בושת,

 תצפית׳ לערוך שוטרים שלחה המישטרה
 מדירתה יורד שנראה גבר כל המקום. על
ושוחרר. נחקר, שפר, מרים של

 מחלק אנשי שלחו שעבר, השישי ביום
 של דירתה אל טל יעקב רס״ר את המוסר
 לו הציעה ושם למקום, נכנם הוא האשה.

400 תמורת אוראלי מגע עימו לקיים מרים
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בולקץ* כייס רם
7 פנסיה או כייסות  ואיסוף שרית

מחירים
 לדלת מדלת

ם! ח 11 י
 ימים כמה והסתובב לבחור-ישיבה, התחפש

לפור המועדות האוטובוסים תחנות ליד
 ללכוד סוף סוף הצליח שעבר בשבוע ענות.

 שנדחק בקשיש הבחין הוא בולקין. את
הש שהאחרון ומבלי מירב, אליהו מאחורי

 ונתפס. הארנק, את מכיסו הוציא בו, גיח
 משכבר ומיודעו טוב משה בין הפגישה
 שפגישה כמה עד נרגשת, היתד. הימים,

להיות. יכולה ולוכד-כייסים רב-כייסים בין
דרכו מלבד נתפסו, בולקין של בכיסיו

 כנראה וארנק־כסף, אולרים מאות גם נים,
 או בארץ קודמים כייסות ממעשי שלל

 לחוקרים סיפר בתחנת־המישטרה בחו״ל.
 בעזרת אדם כייס בארצות־הברית, כשהיה כי

 את בדק כאשר שם. שהכיר נוספת כייסת
 ה- של תעודה בולקין מצא הארנק, תוכן

 התעודה את להכניס מיהר הוא אף־בי־אי.
 כויים שממנה לאשה, אותה ושלח למעטפה,

הארנק.
 בפני שוב בולקין הובא הראשון ביום
 לשחררו. שהחליט כהן־מגורי, יוסף השופט,
 מורכן. כשראשו הספסל על ישב בולקין

 היו שמסביבו העבריינים של מבטיהם
 הכייסים, של אבא ״זה בהערצה. בו נעוצים

לחברו. מהם אחד לחש זח,״
 ואמר בולקץ קם לדבר, תורו כשהגיע

 לעבוד. מזמן כבר הפסקתי ״אדוני, :לשופט
 שאני עלי אומרים שהשוטרים נכון לא זה
 אדוני תראה, לפנסיה. לצאת רוצה לא

 יותר אין רועדות. כבר שלי הידיים השופט,
לעבוד.״ כוח

ם פ יש מ
אחות או פרוצח

 ביודבושת כגיהוד החשודה
 כי בביודהמישפט טעגה

מוסמכת אחות היא
מעלי- סתם השופט, כבוד זונה, לא ,אני

 המיש- לאנשי הספיקה זאת עדות לירות.
 בעלת- את ועצרו למקום פרצו הם טרה.

הבית.
 הראשון ביום ממושכת. קאריירה

 יוסף השופט בפני מרים הובאה השבוע,
 כי טל, יעקב רס״ר טען כאשר כהן־מגורי.

 התפרצה בית־בושת, בניהול חשודה היא
 הכחישה שנרגעה, אחרי בצעקות. האשד.

 שהיא אמרה היא וכל. מכל האשמה את
 אחות ושהיא ,18 בני ילדים לשני אם

 אלי נכנסה סתם ״המישטרה במיקצועה.
 בבית ״ישבתי לשופט. סיפרה לדירה,״

 לי ואמרו השוטרים נכנסו ופיתאום בערב,
מייד.״ להשתחרר מבקשת אני עצורה. שאני

 גם הנקראת שפר, מרים של חקאריירה
 צעיר. בגיל התחילה איראני, מרים בשם
ותקי גניבות על הורשעה שנה 20כ־ לפני
 בגניבות, הואשמה האחרונות בשנים פה.

 אחזקת על הורשעה שנים ארבע ולפני
 אז לה שנקבע העונש זנות. לשם מקום
 מאסר חודשי ארבעה או לירות 2000 היה
תנאי. על

 מעצרה את להאריך החליט מגורי השופט
נוספים. ימים בחמישה

צבא
חמיעוי ג״ס

 מיזואיס חיילי 25
 שר־החקזאות דברי 7ע מחו

שר־הכיטחון באוזני
פרשת על בכנסת הדיון של בשיאו

 בית־ שוטר מוסך שבתאי סמל רב עם *
 בולקין את המכיר בתל־אביב המישפט
שנה. 27 כבר המישפט בית מאולמות
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