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מכיס ציסנז־ר סול׳
 הוא כי מועכת המישטרה

 כי ר5מס הנאשם - הפורץ
לשפנים לעזור גא_______

 לדירה שהגיעו המישסרה, אנשי
 בבת־ים, ניצנה ברחוב שנפרצה

 ללא־ בה מטייל צעיר גבר מצאו
ל ורצו עליו התנפלו הם הסבר.
 נמלט קצר מאבק אחרי אבל עצרו,

וברח. מידיהם
 .על־ למקום שהוזעקו לשוטרים,

 תפסו כי ספק היה לא שכנים, ידי
 המשיכו והם חם״, ״על ממש פורץ

 במ[חק שתפסוהו עד אחריו, לרדוף
רחובות. כמה

 הוא הצעיר, נחקר כאשר אבל
 כל לו אין שלפיו סיפור, העלה
 שלום לפורצים. או לפריצה, קשר

 הוא כי לשוטרים הוכיח מלכה
 וסיפר עצמו, רחוב באותו מתגורר

 פנתה הבית, ליד עבר כאשר כי
 ממנו וביקשה השכנות אחת אליו

 שנפרצה. הדירה את ולבדוק לעזור
כא לדירה, ועלה טובה עשה הוא
 אנשים כמה לפתע עליו התנפלו שר

 לובשי- היו שלא בלתי־מוכרים,
 חבריהם אלה כי חשש הוא מדים.

נפשו. על נמלט ולכן הפורצים, של
 הגישה התביעה ונוצץ. מוזר

 וביקשה מלכה, נגד כתב־אישום
 אבל ההליכים. תום עד לעצרו

 בפני חזר בטיטו, נחמן עורך־הדין,
 על נחמני, שמחה חיים השופט,
מל כי וביקש הנאשם של סיפורו

בערובה. ישוחרר כה
 טוב אולי היה מלכה של מצבו

 בכיסו השוטרים מצאו לולא יותר
 החלק זהו שבור. צילינדר חצי

הפור בדרך־כלל שוברים שאותו
 מנעול מתוך מיוחדת בצבת צים

לדירה. לפרוץ כדי הדלת,
 לכך. גם הסבר היה למלכה אבל

 במדרגות עלה כאשר כי סיפר הוא
ה המוזר החפץ את ראה לדירה,

 סקרנות מתוך הארץ, על מונח נוצץ
השופט בכיסו. אותו ושם התכופף

 ושיחרר הסניגור, בקשת את קיבל
בערובה. מלכה את

ה רכי תו חזר<ר.1 ל
גרי לתורכיה נסע_______

 זוגות שלושה למסור
מיבנסיים

 לגירסה זכות בישראל אדם לכל
 מצחיקה מוזרה, היא אפילו שלו,

ה כל חשבו כך ובלתי-אפשרית.
 אורי השופט של באולם נוכחים

שטרוזמן.
 טם־ יוסף של בערר דן השופט

 יונה, סמי הסניגור, מעצרו. על סוט
נע שולחו כי לבית־המישפם סיפר

 אחרי אפריל, חודש באמצע צר
 במשך היה כי למישטרה שהתגלה
 עם שם ונפגש בתורכיה, זמן־מה
ולדמן. חגית ההרואין, בלדרית

 היה טמסוט כי טענה המישטרה
 ההירואין, קילוגרם להברחת שותף

 הוא וכי מתורכיה, חגית שהביאה
 טמ־ לה. לעזור כדי לתורכיה נסע
 אמנם היה כי הכחיש לא סוט

 אך חגית. עם ונפגש בתורכיה
 לסמים. קשר כל בתוקף הכחיש הוא
 במכונת־ להיבדק מוכן היה הוא

 אך חפותו. את להוכיח כדי אמת,
ימים. לעשרה נעצר בכל־זאת
ה לצרה״. נקלעתי ״סתם

תשח המישטרה כי ביקש סניגור
 אין שלצעיר כיוון מרשו, את רר

לעניין. קשור ואינו הרשעות,
 שטורם, משה המישטרה, פקד

משח שהיו יתכן כי לשופט אמר
 נותן היה לו טמסוט, את ררים

 לתורכיה, למסעו סבירה גירסה
 פניה על גם נראית גירסתו ״אך

בלתי־סבירה״.
 אותו: ושאל לעציר פנה השופט

 וטמ־ ד׳ הנסיעה מטרת היתה ״מה
 נתבקשתי הכל בסך ״אני :ענה סוט

 שלושה למסור לתורכיה לנסוע
 ב- למישהו ספרים ומיספר ג׳ינסים
 מישטרה, זה מה יודע איני חו״ל;

הסתבכתי. לא ובחיים
 ביודהמישפט לו העיר כאשר גם

ה חזר הגיונית, אינה גירסתו כי
 בית- בעקשנות. דבריו על צעיר

 לעשרה לעצרו החליט המישפט
נוספים. ימים

ת חקלאו
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 והמושבניקים המישטרה
 להתגבר מצליחים אינם

כגופיות־גגכים, על
 מדבקים כלילות המרוקנות

שלמים
 ולגלות בבוקר 5 בשעה ״לקום

 לך אין מחוסר־כל. לפתע שאתה
30 השקעת שבו פרנסה, מקור

למ בעצם, לך, אין מחייך, שנים
מס כך לחיות.״ להמשיך מה ען

 על שעובר מה מרצ׳ל אהרון ביר
ומג בבוקר המתעורר המושבניק

 למגיפת קורבן הפך הוא שגם לה
 את הפוקדת החקלאיות הגניבות

אלה. בימים הארץ
 משמר- ממושב מרצ׳ל, אהרון

 בשעת־ התעורר רמלה, ליד איילון
 צילצול בעיקבות מאוחרת, לילה

 שבחצרו. ברפת המותקנת האזעקה
 כולו נתון היה מרצ׳ל של גופו

שע קשה ניתוח בעיקבות בגבם,
 בעזרת כן. לפני ימים כמה בר

ה אל להגיע הצליח הליכה מקל
הב מרצ׳ל רובה. היה בידו רפת.

וירד. מהרפת חומקת בדמות חין

 תוך אל נעלמה הדמות באוויר.
הצ כי על שמח מרצ׳ל החשיכה.

 למרות הגנבים את להבריח ליח
 נכנס הוא הקשה. הפיסי מצבו

 האורות את הדליק הרפת, תוך אל
ש שלו, הפרות 20 חשכו. ועיניו
 שקל, אלפי בעשרות נמדד ערכן

עבו שנות 30 של תוצאה נעלמו.
 ושקט בטוח עתיד נעלמה. קשה דה
 כלא היה משגשג חקלאי משק של

היה.
 תוצרת בעיקר נגנבה בעבר
 גודלה. שבו השטח מן חקלאית

 כמה פועלות האחרון בזמן אולם
שו בשיטה הארץ במרכז כנופיות

בגני עוד מתרכזות אינן הן נה.
תש בגניבת אלא התוצרת, בת

 את ומרקנות החקלאי, המשק תית
להתאו קשה לחקלאים המשקים.

 עליהם למעשה אלו. ממכות שש
מברא שלהם המשק את להקים

כזאת. גניבה כל לאחר שית
 יציץ, ממושב עזרא מישפחת

 המישנד אחת הינה רחובות, ליד
ה המשק כל ללא שנותרו חות

 על התבסס שלה הקטן חקלאי
 בני כבשים. 50 שמנה צאן דיר

 לאחר שיבעה ישבו המישפחה
 האחרון בלילה הסבא. של מותו

גנ כנופית נכנסה השיבעה של
 המירעה. גדר את וחתכה בים,

 הכנופיה חברי שברו מכן לאחר
ה 50 עם ונעלמו הדיר דלת את

 ילדים 50 עם ״נשארתי כבשים.
שבבעלו המישפחות שלושת של
 לא ואני עדר־הכבשים, היה תם

יש מסביר מחר,״ יהיה מה יודע
עזרא. ראל

 כנופיות נוהגות שבה השיטה
 המיקרים. בכל דומה גונבי־הבקר

 מבעד המשקים אל חודרים הגנבים
המש מאחרי הנמצאים לפרדסים

ה מכשירי את מנתקים הם קים.
 הרפתות תוך אל פורצים אזעקה,

 אל העדר את ומובילים והדירים
 מיס- לאחר הישוב. לתחומי מחוץ

 את מעמיסים הם קילומטרים פר
ונעלמים. משאיות על הבקר

המ בעל זוכה לעיתים־רחוקות
ש הבקר אח שוב לראות שק

מה שנשאר מה ״כל ממנו. נגנב
 שעלינו הגדולים החובות הם עדר

 מסביר המושב,״ למזכירות להשיב
 קטנות, עגלות ״כשקונים מרצ׳ל,
והל קנייתן לשם הלוואה לוקחים

מני כשהפרות גידולן. לשם וואה
 חלק להשיב מצליחים חלב, בות

ה את מוכרים וכאשר מהחובות,
 שאר את להשיב מצליחים פרות,
מעט.״ ולהרוויח החוב

ה השאלה ז הגנבים מיהם
 כמר נעלמות לאן היא מיד עולה

 למושבניקים ז העצומות הבקר יות
ה במושבים השערות: מיספר יש

כדוג הערביים, לכפרים קרובים
 השוכן איילון, מישמר מושב מת

 כי טוענים, ,67 לגבולות קרוב
ה של העדרים אל מובל הבקר

 מהם מורידים שם הערבים. כפריים
ב־ המוטבעים הזיהוי מיספר את

שלו ברפת מרצ׳ל קורבן
חוסר־אוניס

 מתערבבות ואלה הפרות אוזני
אפ כל ללא האחרות, הפרות עם

יותר. מאוחר לזהותן שרות
ה כי טוענים, אחרים במושבים

ב ונמכר לשחיטה מיד מובל בקר
בקב צורך אין שבו השחור, שוק
ומכירה. קניה לות

מו המישטרד. שבידי העובדות
 מיש־ דובר כך. הדבר שאין כיחות

בורנ קלמן סגן־ניצב רמלה, טרת
 של גילוייה פי על כי טוען שטיין,

 עבר אל מובל הבקר המישטרה,
 מיכל־ נתפסה בעבר רצועת־עזה.

 והיו יונס, בחאן גדולה את־בקר
ש מזל, בעלי מושבניקים מיספר

בחזרה. הגניבה מן חלק לקבל זכו
 כנופייה נתפסה האחרון בזמן
 אלא עזה, מרצועת זו גם נוספת,
 תפסה המישטרה מרפיח. שהפעם

 בגניבת שעסקו רפיח, תושבי 12
ל הארץ. במרכז במושבים בקר,

כ שעבדו נציגים, היו כנופיית
 נציגים אותם במושבים. פועלים

המו בתוך קורה מה בדיוק ידעו
 שם, השמירה פעולות על — שבים
 וכיצד. כמד. לגנוב, ניתן היכן

 תקופה הכנופייר, פעלה זו בדרך
 לעלות אפשרות כל ללא ארוכה,

עיקבותיה. על
ה את להעביר הצליחו כיצד

 מכרו וכיצד הרצועה, לתוך בקר
 המישטרה נציג הסכים לא אותו,

 באמצע כעת ״אנחנו להסביר.
 סגן־ניצב הסביר גדול,״ מיבצע

 הינם פרטים ״אותם בורנשטיין.
 להרוס עלול ופירסומם חסויים,

כולו.״ המיבצע את
ה מקלה־ראש. המישטרה

 שהמישטרה טוענים מושבניקים
 על־פי אולם בנושא. מקלה־ראש

 ניתן המישטרה. איש של הסברו
 בדרכים פועלת שהמישטרה להבין

 המושבניקים ויעילות. מתוכננות
 ה־ תעקוב גניבה שבכל מצפים,

 ותעשה העיקבות, אחר מישטרה
 להשיב על־מנת יכולתה כמיטב

 המישטרה אנשי הבקר. את להם
עוס ואינם הגניבות, לדרך מודעים

 שמהמקום מאחר במעקבים, קים
 משאיות על הבקר מועלה שבו

העיקבות. אובדות
 הקורבנות אינם הבקר משקי
 במושבים הכנופיות. של היחידים

כדוג בעלי־חיים, משקי אין שבהם
 גדרה, יד שעל קדרון, מושב מת

 המכוניות, את הכנופיות גונבות
 תוך אל בפריצות עוסקות ואף

הבתים.
 במושב שלחיות חושבים ״כולם

 וברמת־ בווילה לחיות אומר זה
בר אורה אומרת גבוהה,״ חיים

ורי הירוק ״השקט, מקדרון. קת
 אולם קיימים, אכן הפרדסים חות
 אנחנו שבלילות יודע אינו איש

 על- מונח כשרובה בפחד, ישנים
המיטה.״ יד

לאח התארגנו המושבים בכל
מו יש גניבית. למנוע כדי רונה,
 שיטחיהם כל את שגידרו שבים

הפת את ונעלו גבוהות, בגדרות

מת המושב בתוך בשערים. חים
 קבועה, שמירה בתורנויות, נהלת,

 כלו למרות המושב. חברי על-ידי
 אותם בקרב מתבצעות עדיין אלה

גדולות. גניבות מושבים
לכנו פיתוי מהווים המושבים

מה שהתייאשו הפושעים, פיות
 במשקים בעיר. ומהבתים בנקים

 רב, רכוש לגנוב ניתן החקלאיים
 וכלי־עבודה, חקלאית תוצרת כמו

להעלימם. או למוכרם שקל
 מראש תוכננו לא ״המושבים

 בעלה גבי, מסביר גניבות,״ נגד
 קד״ במושב ״לדוגמה, אורה. של
 אחד רחוקים נבנו הבתים רון,
 מתפזר כולו והמושב השני, מן
אפש כל אין רחב. שטח פני על

 הללו והעובדות אותו, לגדר רות
ה הגנבים. לכנופיות פיתוי הפכו

 השקט, אל לכאן, שבאו אנשים
 מנסים אנו מתמיד. בפחד חיים

יכול כמיטב ולעשות בנגע להילחם
 במערכות־אז־ מוגן בית כל תנו.
חל למיספר חולק המושב עקה.
 שני שומרים שעתיים וכל קים,

ה כל במשך חלק מאותו נציגים
לילה.

ב קושרים אנו המכוניות ״את
 התקנו לעמודים, כבדות שרשרות

 עצמן במכוניות מערכות־אזעקה
 אח חונות, הן שבהם ובמוסכים
כב בדלתות־ברזל הגפנו המוסכים

ה זאת כל ולמרות ונעולות, דות
 בבוקר נגנבות. עדיין מכוניות

 אח הבית בפתח ומוצא קם אתה
 מפר המתוחכמים אביזרי־השמירה

 מאיתנו.״ צוחקים ממש דקים.
 המישטרה. על סומכים לא

 עיקבוח שרוב טוען, ברקת גבי
 רצועת־ לכיוון מובילות הגנבים

 אח לי גנבו חודש ״לפני עזה.
 המכוניח המיסחרית. המכונית

ה האביזרים לכל מחוברת היתד,
 גניבה. מפני עליה להגן מיועדים

 אותה, לגנוב הצליחו זאת ובכל
הקמ ובמקביל למישטרה, דיווחתי

 העיקבוח חוליות־חיפוש. ארבע תי
השט את סרקנו לדרום. הובילו

 אח מצאנו ברפיח רפיח. עד חים
׳המכונית.

 מזל, עוד לי היה שלי ״במיקרה
 לפנן העיקבות על שעליתי משום

 לחלקים הרכב את לפרק שהצליחו
לג מעבר אל אותו להעביר או

למצריים.״ בול,
 עבר אל מובילות העיקבות
 לתפוג יותר קל לכן רצועת־עזה.

 לעי שעליהן משום הכנופיות, את
 המישט׳ של מחסומים דרך בור
 1ר רכוש זאת למרות וצה״ל. רה

 במחסומים נתפס ואינו מועבר
 הי בורנשטיין, סגן־ניצב לדברי

 האחרו בזמן מתגברת מישטרה
נוסף אדם בכוח המחסומים את

 מיו׳ יחידות הוקמו הארץ ברחבי
 למישמר־הגבו׳ השייכות חדות,

 ה׳ בנושא לטפל כדי ולמישטרה,
 ני׳ סגן של דבריו פי על גניבות.

 המושבניקיב יוכלו בולנשטיין, צב
בשקט. לישון בקרוב

קידרץ במושב מפונית על לשמירה מיתקן
נזאיתנו!״ צוחקים ״הגנבים
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