
ביצע שהוא מפני ־ הרצל ״מר ל! קראו

 מגלה הוא הכלא, מן בצאזוו עבש■!,
שם המתרחש על מדהימים פרטים

 לצייר נדלר זוהר התחיל
ההש את השיטמוס. בגלל

גיעשיהו. לכלא מחבריו קיבל למלאכה ראה

 500ו־ לירות 100 בני הכסף טרדת ן*ן
 הדפום. למכבש מתחת נעצרו לירות 11/

 פרץ, המרכזית היחידה של כוח־פשיטה
 צריף לתוך שנתיים, לפני בנובמבר 22ב־

 האחים- את ועצר הישן, תל־אביב בנמל
כחשו ),39( נדלר וגיורא זוהר התאומים

ישראליים. שטרות־כסף דים,בזיוף
 איכותם למראה נדהמו המישטרה חוקרי
 זה היה המזוייפים. השטרות של הגבוהה

 שנעשה ביותר והמעולה המיקצועי הזיוף
 שלפניו המעצרים, שופט בארץ. אי־פעם

 עיניו, למראה האמין לא החשודים, הובאו
 לירות, 100 בן שטר לפניו הוצג כאשר
 נדלר. האחים של במכונת־הדפוס שיוצר

 והשווה מכיסו דומה שטר הוציא הוא
שה עד מושלם כה היה הדימיון אותם.
 להחזיר שטר איזה ידע ולא התבלבל שופט

 המישטרה מומחי של מאמציהם גם לכיסו.
 אחרי רק השניים. בין להבדיל עזרו לא

 המישטרה רישומי עם מיספריהם שהושוו
המזוייף. השטר התגלה

 זאב היה בפרשה, שנעצר שלישי, חשוד
 הוא במיקצועו. אופסט צלם ),32( וירדר

 בזיוף. הטכני הצד את שביצע המוח היה
 מתוך פעל כי וירדר טען המישפט במהלד

 האחים נגדו שהפעילו וכפייה, סחטנות
 כי !נדלר זוהר עליו איים לדבריו, נדלר.

 של פורנוגרפיות תמונות ברשותו נמצאות
 וירדר בעבר. יחסים קיים שעימה אשתו,

 בתמורה לקבל כדי פעולה שיתף כי טען
אשתו. של הפילם את

 המחוזי, השופט בעד מנעו לא טענותיו
 בפועל עונש־מאסר עליו מלהטיל לוין, דב
 נגזר נדלר זוהר של דינו וחצי. שנה של

 קיבל גיורא, אחיו, ואילו וחצי, לשנתיים
 עם פעולה ששיתפו למרות שנים. שלוש

 של זעומות כמויות רק נתפסו חוקריהם,
 — התעלומה פיתרון את המזוייף. הכסף
 לקחו — הופץ וכמה הדפיסו כסף כמה

לכלא. עימם
 הערצה
בכלא

עי
קש,

1| |  מאשר יותר מהווה בכלא 11ו
 מבד מיצרך זהו לשמו. יופי יי■* י

בנשים. המציק המחסור על לכסות הבא

 בגלל ממאסרו, שליש שנוכה חרי ^
*  נדלר זוהר השתחרר טובה, התנהגות י
 שם מעשיהו, מבית־הסוהר חודש לפני
 פושעי של במחיצתם חודשים 20 ישב

 עבריינים וסתם אישי-ציבור צווארון־לבן,
רגילים.

 ברחוב המפואר, שבביתו בחדר-האורחים
 מוקף נדלר ישב בחולון, ,60 ההסתדרות

 בכלא, ישיבתו בזמן שצייר תמונות 190ב־
 מאז לאוסף להוסיף שהספיק אחדות ועוד

 בנותיו ושתי אשתו של נוכחותן ששוחרר.
 בכורסתו, להתרווח לו הפריעה לא הצעירות

 ששרירי עד ראשו, מאחרי ידיו את לשלב
 שרוולי את לקרוע איימו המוצקים זרועותיו
 את בחופשיות ולגולל השחורה, חולצתו
 מעשיהו. כלא בתוככי אותו הקורות

:לדדר זוהר סיפר
לי הסתבר לממשיהו, שנכנסתי אחרי
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הר לו־ נד זו
 כל שותפים־לפשע. הרבה שם לי שיש
 הם מה על לספר שהתביישו אסירים, מיני

 על יושבים שהם סיפרו באמת, יושבים
 באיזה לגלות נדהמתי הגדול. הכסף זיוף

 הזיוף. את מהאסירים חלק קיבלו הערצה
 רצו, השטרות ״באמת ושאלו: אלי באו
 עשית איך ז עבד זה השני? אחרי אחד
זה?״ את

 מה לדעת שהתעניינו כאלה גם היו
 היו תפסה. לא שהמישטרה לשטרות קרה

 בהתחלה. הזה בעניין בעיות קצת לי
 מסויימים, לאסירים להוכיח צריך הייתי
 עוזבים היו לא אחרת כלום, לי נשאר שלא

 גם מאד טוב הסתדרתי מזה חוץ אותי.
 אנשי עם וגם הרגילים, האסירים עם

 כל את אוהבים הרגילים הצווארון־הלבן.
 והצווארון־הלבן המימסד, את שדופק מי

 של והמיקצועיות התיחכום את העריכו
 והבן־ ההרצלים את לי שכחו לא הזיוף.

הרצל״. ״מר לי קראו גוריונים.

שחיתות

 של אוסף לי היה כבר אחרי־כן שהגיע.
רזרביות. נעליים

 הציל ידלין
המצב את

מטום טי ו
 השחיתות למישטר מהר תרגלתי ך*

 שתמורת גיליתי בכלא. והטימטום 1 י
 להשיג אפשר מתנה, או הולם, סכום־כסף

 כמו ממש הכלא, בתוך דבר כל כימעט
 גנבים או מוצא אתה בבית־הסוהר בחוץ.

 עליהם. השומרים גנבים או שם, שיושבים
 מסתובבים במעשיה^ שרק מעריך אני

 האסירים. בין במזומנים לירות כמיליון
 להברחות הסמים, למימון משמש הכסף

הסוהרים. ולשיחוד אחרות
 ברירה. לך אין גנב. נעשה אתה בפנים

 הנעליים. את בהתחלה לי גנבו למשל,
 לתא. מחוץ אותן והשארתי תמים הייתי

 וביקשתי להנהלה פניתי היו. לא הן בבוקר
 סנדלים.״ עם ״תלך לי: אמרו נוסף. זוג

 נתתי בסנדלים, החורף כל להסתובב תחת
וקי שעשיתי, קטן פיסלון במתנה לאסיר
חדש אסיר של הנעליים את בתמורה בלתי

 משהו זה הסוהרים שד טימטום ך•
שתו באים מהם רבים יוצא־מן־הכלל. 1 1

 השמירה. בזמן ונרדמים לעבודה, יים
 גם הגבירו רמלה מכלא הבריחה אחרי

 זאת למרות אבל העירנות, את במעשיהו
 הכלא, לתוך בלילה לחדור שניים הצליחו
 ולצאת בפנים, לחבריהם חבילה למסור

 הסוהר בהם הבחין היציאה בדרך בחזרה.*
 התחיל בעדם, לעצור תחת ברוך. איציק

 סוהרים שבאו ועד מטורף, כמו לשרוק
בחומה. חור דרך נעלמו הם ■נוספים,

 היוצא אסיר כל לבדוק הוראה קיימת
 הכלא. שבתוך המחנות לאחד הנכנס או

 ההוראה אחר ממלא למשל, גידעון, הסוהר
 דרך האסיר את מוציא הוא שצריך. כמו

 איתו הולך חיפוש, עליו עורך אחד, שער
מה מטרים עשרים המרוחק השני, לשער

 לפני נוסף חיפוש עליו עורך ושם ראשון,
 שכבר לו כשמעירים אותו. מכניס שהוא
ההו משנה, ״לא עונה: הוא חיפוש, ערך
 למי גם חיפוש לעשות שצריך היא ראה

שנכנס.״ למי וגם שיוצא
 שלושה סופרים האסירים ספירת בעת
 נכונות את להבטיח כדי ביחד, סוהרים

 יסיימו ששלושתם קרה לא עוד הספירה.
 לפעמים תוצאה. באותה הראשונה בפעם

 עד רצופות, פעמים שלוש־ארבע סופרים
 שבע ספרו אחת פעם מתאזנות. שהתוצאות

הסו בין חילוקי־דיעות היו ועדיין פעמים,
 התברר לבסוף האסירים. מיספר לגבי הרים

 מוטעים מיספרים רשם הסוהרים שאחד
 ללמוד ללכת לו הציע האסירים אחד ביומן.

 אומרת? זאת ״מה ענה: הוא אז חשבון,
 גמרתי אני לספור? יודע לא אני מה,

ז׳!״ כיתה
השאר, בין משמש, בית־הסוהר מיטבח


