
בתשמ״א בית־המישפט את שהסעירו הגדורות הערירות סיכום

ט3בב*ת־המ*ש גוד צב■

הירד חטיפת תשרי:
דעת את שהסעיר הנורא פשזן ^  הסתיים שעברה בשנה בישראל הקהל י י

 גור צבי של בהרשעתו השנה בראשית
 ב־ המחוזי בבית־המישפט ורצח, בחטיפה

תל־אביב.
 ילד שבסביון מביתו נעלם 1980 ביוני

 נראה הילד ירדן. אורון ,8 בן
 השכונה. במרכז כדורגל משחק לאחרונה

טל שיחת לבדו. הביתה חזר כלבו אך
 לבית שעה אותה הגיעד. אנונימית פון

ה את חטף כי הודיע והדובר ההורים,
 לירות מיליון שני של סכום וביקש ילד

נפש• כופר
ושוט למישטרה, מייד פנתה המישפחה

מכ והצמידו בדירה הסתתרו סמויים רים
 מיקרה זה היה לטלפון. האזנה שירי

 כופר לשם חטיפה של בישראל ראשון
לו. ערוכה היתה לא והמישטרה נפש,

 האב, נסע המישטרה של הדרכתה לפי
 החוטף, לו שהורה למקום ירדן, עמוס

 המבוקש. הכסף סכום את שם והטמין
 והוצמד המישטרה על-ידי סומן הכסף
 כל למרות זעיר. איתות מכשיר אליו

הצי המישטרה, שנקטה הזהירות אמצעי

ל מתחת הכסף את לקחת החוטף ליח
ונעלם. השוטרים של אפם

 הסגירה לכסף החוטף של להיטותו רק
הפ מסומן, הכסף כי שידע למרות אותו.

 מכסף חלק מנתניה, צייר גור, צבי קיד
ה פקידת של החדה עינה בבנק. הכופר

 הם השטרות שעל המיספרים כי גילתה בנק
כתו המישטרה. על־ידי שפורסמו אלה
גור. נעצר זה מגילוי צאה

 ומשונים, שונים בסיפורים הסתבך הוא
 מיסתו- צעירה על וסיפר סותרים חלקם

הענ כל את שתיכננה הילה, בשם רית
 הוא כי הסוף עד חודה לא הוא יין.
 את הוביל אך החטוף, הילד את הרג

ב הילד של קבורתו למקום המישטרה
נתניה. חולות

 של טעוניה את קיבל בית־המישפט
ש סירוטה, שרה מחוז־המרכז, פרקליטת

 גור. את והרשיע בעצמה, בתיק הופיעה
למאסר־עולם. נידון הוא

 לילדיס קרנות הקימו הילד של הוריו
 ז״ל, ירדן אורון של שמו על נזקקים

שונות. בדרכים שמו את והנציחו

מיליונר לשדוד נסיון
* ת רצון ך שו ע שילהב האגדי עושרו עשיר. כאדם ידוע גורם היה קל כסף ל

קרוש חיים מלך, יוסף של דימיונם את אברהם השנה. גם רבים לפשעים י י
ב משכונת־עוני צעירים אשר, ומשה פילץ, אריה המיליונר של בנו פילץ,

 אלפי מאות על שמעו הם תל-אביב. דרום
 פילץ של ביתו בכספת הנמצאים דולארים

לבית. לפרוץ והחליטו ברמת־השרון,
 רמת-השרון את שהכיר מלך, יוסף
 על שמע סמים, שם מוכר היה כאשר
העשי בשכונה מלקוחותיו מאחד פילץ
 פילץ, של בתו את הכיר הצעיר רה•

 הבית. בפרטי הסמים סוחר את ותידרך
הרא התיכנון ידידיו. בשני נעזר מלך
לבו היום, לאור לבית שיבואו היה שוני
כתו בסיור הם כי ויטענו במדים שים
 נרתעו משום־מה, אולם, למילואים. בות

ה בפתח ממש השוד מביצוע הצעירים
בית.

ב בלילה, השלושה באו הבאה בפעם
 חלון של סורג ניסרו חם גנובה. מכונית
ה החדרים בשני לדירה. ונכנסו

 של ילדיו את הפורצים מצאו ראשונים
 הילדים נלחמו הרבה, לתדהמתם פילץ.

 ה־ כלב גם רב. שאון והקימו כאריות,
 ההורים, ירדו בטרם ועוד נבח, מישפחה

מהבית. הפורצים ברחו
 את ועצרה חקירות ערכה המישטרה

 הפך מלך יוסף השוד• מבצעי שלושת
 בית- חבריו. שני נגד והעיד מדינה עד

 התובעת, של טעוניה את קיבל המישפט
בר שהיה האקדח וביגלל דבורין, פנינה
 הילדים, את היכו שהם והמכות שותם,

 ארוכים. מאסר עונשי השניים על גזר
 ואשר מאסר, שנות לשבע נידון קדוש
שנים. לתשע

ך ■וסף ל ם מ קי אזי ב

ה חומרת על עירערו הצעירים שני
 הסתיים. טרם בעירעורס הדיון יאך עונש,
ב שנעות לילדים שנגרם הנפשי הנזק

נמ אקדח, ומאיומי ממכות הלילה אמצע
היום. עד שך

אם וצח כסליו:
 העבי- היא ומסלידה נדירה כירה ^
נע גולדשטיין שלמה רצח־אם. של ?
גולד סופי אמו, רצח באשמת השנה צר

 ב- מתה נמצאה האם .68ה־ בת שטיין
 על- ברמת-גן, המפוארת דירתה מיטבח

לב שהתגורר הקשיש, הזוג בעלה. ידי
 בדירה רב. רכוש בעל היה בדירה- דו

 אך מפוזרים, ערך יקרי תכשיטים נמצאו
 ה- הוציאה לכן חסר. היה לא מאומה

 היה שהמניע אפשרות מכלל מישטרה
 הפך קשישים שרצח למרות אך שוד.

 ניראה לא נפוצה, לעבירה תשמ״א בשנת
רגיל. כמיקרה זה מיקרה

 כל כאשר התעוררו המישטרה חשדות
 ורק האם, על להתאבל נקבצה המישפחה

 לא בחיפה, שהתגורר שלמה, הבכור, הבן
 לו שהיה מכיוון התעניינות. כל הראה
 אך לחפשו, שוטרים נשלחו פלילי, עבר
 הדלת. את פתח ולא בדירה הסתתר הוא

מעו הוא כי הכחיש לבסוף, נעצר כאשר
 רשמקול אך ברצח. כלשהי בדרך רב

 יום לשכנו למכירה הציע הוא שאותו
 המיש־ חשדות את הגביר הרצח, לאחר
 מדירת נעלם בדיוק כזה מכשיר טרה.
הרצח. ביום האם

 של בתאו לשתול החליטה המישטרה
 את מישטרתי, סוכן גולדשטיין שלמה

הק המישטרה פאר. צבי הנודע העבריין
יו שהבן ומצאה, שיחותיהם, את ליטה

ש מכפי האם רצח על יותר הרבה דע
 אותה שנא הוא וכי למישטרה, סיפר

 מבחינה לו לעזור רצתה לא שהיא מכיוון
 לנשותיו בחובות מסובך היה הוא כלכלית•

לכסף. זקוק והיה הקודמות,

ה שהיה לנדשטיין, אברהם הפרקליט
 למישטרה הציע אשר הוא בתיק, תובע

הנאשם. של לתאו הסוכן את להכניס

 גולדשט״ן שלמיה אמו רוצח
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