
הסיפור את שסיפרה האמריקאית הצבת מן חוץ - הנאשמים נגד הוכחות היו רא
 עשר של לעבודה יפה היה השלל

 רק העוזרת שהשאירה האור דקות.
העבודה. את עליהם הקל

 דויד גילה למכונית, נכנסו כאשר
 בגלל מידו נפלה אחת שכפפה

 המום. נותר הוא עבדו. שבה המהירות
 .הרי גנח, זהר את לעשות יכולתי ״איר

 טביעת בגלל דקה, תוך אותו יתפסו
שלי!״ האצבע
 חטף הוא נועז. צעד על החליט דויד
 והחליט מהמכונית, גדול סמרטוט

 מקום כל ולמחות לדירה בעצמו לחזור
הכפפה. בלי ידיו נגעו שם

 ולא הפה את פתח לא פעם אף אבל
איתו. שעבדו גנבים על הלשין

 את פתח זאת בכל כנראה מישהו
 לפני עוד אחדות, שעות עברו לא הפה.
 של בבית המדור הופיע השחר, עלות

 הג׳וב על אותו חקרו הם הג׳ינג׳י.
 הכל. הכחיש כמובן, הוא, אבל בסביון,
 בקפה דויד עם יחד הערב כל ״הייתי

 כל זה זהו, ואכלנו. שתינו הגרוזיני, של
לשוטרים. אמר הלילה,״ שעשינו מה

 מדוקדק חיפוש ערכו השוטרים
 כל את דבר. מצאו לא אבל בבית,

הפורצים שני הספיקו כבר הרכוש

 שום היה לא ובביתם לסוחר, למכור
חשוד. דבר

 לתוך השוטרים אחד הציץ אז אבל
 ליד שעמדה כלי־עבודה מערכת
 אני מה ״הופה, משד״ של בבית המטבח

 ״יש השוטרים, אחד שאל כאן?" רואה
ג׳בקה?״ לר

 לי שיש ״בטח חייך. הג׳ינג׳י
 בית, דברים מיני כל מתקן אני פלייאר,

 משהו, לעשות צריך באוטו לפעמים גם
 עם — שאתקן רוצה אתה מה עם אז

שלי?״ האצבע
משה את איתם לקחו השוטרים

 הנמרצות. מתאותיו למרות לחקירה,
 שהיא הג׳בקה, את איתם לקחו גם הם

 ארצות־הברית. מתוצרת פלייאר״פטגט
 גרג׳ניקים בירי מאוד תמים מכשיר

 1 מס׳ פריצה מכשיר אבל ומסגדים,
במדינת־ישראל. כיום

 דויד כי העלתה, המישטרה חקירת
 הקפה את מאוחרת בשעה עזבו ומשה

 שעה אחרי רק אליו וחזרו הגרוזיני, של
 העבודה את עשיתם הזה ״בזמן וחצי.

 השוטרים. התעקשו בסביון,״
י ר ח ע ^ ר ג  החלו במעצר ימים ש

ודויד. משה את שואלים החוקרים

 את מהר תביא דויד, אללה ^
 אנחנו הכפפות, ואת הג׳בקה //

 שלא כזאת מכה להוריד הולכים
 זו נלהב. היה הג׳ינגי משה ראית!״
 שיצא הראשונה הפעם היתה לא אומנם

 צוות היו הם דויד, עם יחד מכה להוריד
 ביחד, עבודות הרבה כבר ועשו ותיק
מיוחד. משהו להם היה הפעם אבל

 בקפה בשקט לו סיפר מהחברה אחד
 אחד בית יש שבסביון הגרוזיני, של

 לחוץ־ נסעו והבעלים טוב, כל מלא
 שלא עוזרת רק נשארה בדירה לארץ.
 עבודה ״זו האזעקה. את להפעיל יודעת

 הג׳בקה את להפעיל רק לאללה, קלה
המקור. אמר האוצר,״ את ולקחת

 במכונית ישב כבר הג׳ינג׳י משה
 אחרי־הצהריים. גנב שאותה סובארו,

 את מהבית יביא שדויד רק חיכה הוא
 לפנים מסיכות להם היו הכלים.

 כרי לידיים כפפות חירום, למיקרה
 והג׳בקה טביעות״אצבע, ישאירו שלא

 הרבה כל־כן־ בשבילם עשתה שכבר
ג׳ובים.
 הפפפה ^ .

שנשמטה ^
 מהבית, רחוק לא הגיעו אשר ף*
 דולקים. האורות כל כי הבחינו ^
 בסדר.״ .זה דויד, אמר דבר,״ ״אין

 מכבה אינה העוזרת כי לו, אמר המקור
 אבל גנבים. מפחד בבית, האור את

 לסרט, שלה החבר עם יצאה היא הערב
השנייה. ההצגה אחרי רק ותחזור

 את להפעיל יודעת לא שהיא מכיוון
 הבית דלת את נעלה רק היא האזעקה,
 והשאירה הרגיל, הצילינדר במנעול

 יהיה זה .תראה, דולקים. האורות את
דויד. התלהב בובה,״ עבודה

 שחשבו. כמו באמת הלך הכל
 שתי תוך הצילינדר את שברה הג׳בקה
דלת־הכניסה את פתחו ואז דקות,

שם. היה לא איש פנימה. והציצו בשקט
 כלי־ את שהכינו לשקים אספו הם
 הטלוויזיה מכשירי את גררו הכסף,

 גם הם למכונית, היקרים והווידאו
 שהיו לתמונות, מיסגרות כמה הסירו

 באבנים ומשובצות כבד מכסף עשויות
יקרות.

 ״אתה היסטרי. היה הג׳ינג׳י משה
 המזל משם, יצאנו הרגע רק משוגע?

 יבחינו השכנים לנצח, יחזיק לא שלנו
בנו.״

 ,בגלל .תשמע, התעקש. דויד אבל
 הולך לא אני מחורבנת טביעת־אצבע

 שהיום יודע אתה החיים. את לי להרוס
 אותך להושיב בעיות בלי יכולים הם

טביעת־אצבע." בגלל רק בפנים
הדירה. אל מבוהלת בריצה חזר דויד

 משה, של הכפפות את לבש הוא
 כל בעקביות ניגב הגדול ובסמרטוט

 את אסף כאשר נגע שבו וכלי רהיט
הרכוש.
 האבודה הכפפה את גם מצא הוא

 חושב ״אני ונרגע. דלת־הכניסה ליד
 ממש בסוף, רק הכפפה את שאיבדתי

 אמר לצאת,״ כשעמדנו הדלת, ליד
לחברו. רווחה באנחת

 כרדופי־ מהמקום הסתלקו השנים
שטן.

 אלברט אצל מהסחורה נפטרו הם
 מעשרה פחות להם נותן שהיה הרמאי,

לו. שהביאו הסחורה של משוויה אחוז

תיו להבהרת מדור  אין האזרח. של המשפטיות זכויו
עוץ לתת מתיימר זה מדור  מיקרה, בכל ססציסי. מישפטי י
כעובדות. הבדלים בגלל שוני יתכן

תדריך
שי לפגי פתוחים בתי־המישפט שערי  ובלבד המדע, חידו

 בטבי־ בתי״המישפט הכירו היום עד אמינותם. שהוכחה
נוטפות. מדעיות ראיות ובכמה בליטטי, בזהוי עות״אצבע,

 האמצעים של אמינותם את להוכיח הכללית התביעה על
סומכת. היא שעליהם המדעים

 ישיר ביחס עולה זו לאמינות הדרושה ההוכחה כמות
אחר. או זה באמצעי שבשימוש לחידוש

 מדעי, אמצעי של במהימנותו בתי״המישפט שהכירו מקום
 הוכחה להביא הכללית התביעה תידרש לא שוב

זה. בעניין קונקרטית
 (ג׳בקה) פלייאר־פטנס כי כהוכחה קיבלו בתי־המישפט

תו. לחיצתו אגב אופינים סימנים משאיר תזוז  מהימנותו ו
בדיון. נתונה עדיין מוחלט לזהוי מדעי כאמצעי

 מוזרות. שאלות הוא, גם שנעצר
 שונות פריצות על שאלו השוטרים
 החודשים ארבעת במהלך שבוצעו

 בגבעתיים ברמת־גן, האחרונים
ובאור״יהודה.

 דירה על מיקרה בכל שאלו הם
 התאריך את לומר וידעו מסויימת,
מהדירה. נגנב ומה המדוייק

מיתקן
מדבי

 כמעט הוותיקים הפורצים שני
 ומכיוון בשני, האחד חשדו הם נשברו.

 כי אחד כל שיערו בבידוד, שהוחזקו
 דיבר. והוא השני את שברה המישטרה

 מנין לעצמם להסביר יכלו לא אחרת
 כל־כך אינפורמציה המישטרה קיבלה

רבה. וכל־כך מדויקת
 שנפגשו שלהם, עורכי־הדין אולם

 להם הבטיחו בבית־המעצר, אתם
 יש .למישטרה דיבר. לא שאיש

עורכי־הדיז, אמרו אחרים,״ מקורות


