
 שקרה מ־סומת תעלול■ מווב
 נאשו באי־אמון הזנבלום טיגה

 לדוחו! נרצו ששודדים סיפוח
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 בית־החולים של דר־־המיון ךץ
 בפתח רגליו. על עמד איכילוב 1 1

 כסיד חיוורת עמדה, מישרד־הקבלה
רוזנבלום. פנינה מאופרת, ולא

 החולים שאר גם כמו הרפואי, הצוות
 יום בצהרי במקום טיפול לקבל שבאו

 אחרי בדאגה עקבו שעבר, הרביעי
 לעבר לצעוד הצליחה שבקושי פנינה,
הפנוייה. המיטה

 ויצאה לאוזן, מפה עברה השמועה
 כמספר בית־החולים. משערי במהרה

 הגירסות מיספר גם כר המתעניינים
 לבית־ הדוגמנית של בואה לסיבת

החולים.
 ולזרועה במיטה הושכבה פנינה

 מש לא הרפואי הצוות אינפוזיה. חוברה
 הסקרנות בגלל רק ולא ממיטתד*
בבית־החולים. שהייתה שעוררה

 ,,הפחדים ^
אלי״ שביס

 רוזנבלום? לפנינה קרה ה **
 ביותר הטוב שהמקור ספק ע*/איו
 שהביאו הסיבות על השמועות להזמת
 עצמה. פנינה הוא לבית־החולים אותה

 הזה להעולם נרגש בקול סיפרה היא
לאישפוזה. הסיבות היו מה

 יותר קצת הרגשתי אחר־כך בדיקות.
 התחלתי שוב השלישי ביום אבל טוב,

 אבל הביתה רופא הזמנתי רע. להרגיש
 בחילות לי היו לי. עזר לא הוא

 השוד אחרי של הזה המתח וסחרחורות.
הדם. לחץ את לי הוריד

 בכל מאיכנלוב. רחוק לא גרה אני
 לא. או לשם ללכת אם חשבתי זאת

 רעש. יהיה לשם שאכנס שברגע ידעתי
 ההרגשה אבל שם. אותי שיראו פחדתי
 לחכות. יכולתי שלא רעה, כל־כך היתה

 בצהריים, הרביעי ביום היה זה
 לראות לטובתי, חייבת, שאני והחלטתי

לבדי. לשם הלכתי רופא.
 לי נתנו הם אותי שבדקו אחרי

 לגוף. נוזלים לי והכניסו אינפוזיה,
 אחר־כך, שעתיים. איזה שם שכבתי

 הרגשתי שקיבלתי, התרופות כל אחרי
טוב. יותר הרבה

 לוואי תופעות זה שהכל חושבת אני
 השתנו חיי כל בדירתי. שבוצע לשוד
 לבד להיות מסוגלת לא אני מאז.

 ממש זה חזק. אדם שאני מזלי בדירה.
 מול לפנות־בוקר להתעורר פחד

 וחמושים רעולי־פנים אנשים שלושה
 אדם מזעזע. זה אותך. לשדוד שבאים

 פסיכיאטרי. לטיפול זקוק היה אחר
מזל התפרצתי. ולא צעקתי שלא מזל

והחשוד:״״״^״ פנינה
 של בביתה שהתרחש בשוד החשוד של במיסעדתו

 של בצו נאסרו ותמונתו שמו פירטום רוזנבלום. פנינה
 ושותפה מימין) (שניה רוזנבלום בית־המישפש.

 באו כהן(משמאל), אבי הכדורגלן לסוכנות״הבישוח,
אברמסון חנן רוזנבלום, של ידידה עם ביפו למיסעדה

 ראש סגן של תיקשורת לענייני יועצו (מימין),
 ש הראשון המבוטח היה אברמסון הממשלה.
 הפוליס על החתימה אחרי ומייד החדשה, הסוכנות

 ג שהוא החשוד, של למיסעדתו השלושה כל יצאו
 צל הנציח אף ביפו הארוחה את הדוגמנית. של השכן

 המיק בעל נעצר ימים כמה כעבור למקום. שהוזמן
לשח בקשר כחשוד טושטשו, שפניו השכן, עדה
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״״"״,ן;״7השוד״״' שיחזור
לדירתה שחדרו השודדים שלושת אותה כפתו כיצד

 השוד, בזמן ).2397 הזה תכשיטיה(העולם את ושדדו
 שנמצא הארון את פרצו הם החודש, בתחילת שבוצע

אפשרית. פינה בכל דולארים וחיפשו המיטה ליד

רוזנבלום: סיפרה
 שזו חושבת אני לשוד. קשור הכל
 עלי. שעבר למה מאוחרת תגובה
 לי שהיה אחרי לאיכילוב הגעתי

נוזלים. מאיבוד וסבלתי קיבה קילקול
 כן. לפגי ימים כמה התחיל הסיפור

 שם הרגשתי באופקים. בהופעה הייתי
 אותי לקחו ההופעה אחרי מאור. רע

 ושם המקומית מגן־דויד לתחנת
עשיתי בבוקר הראשון ביום הקאתי.

 אבל זה. בכל שעומד חזק טיפוס שאני
 למרות הזמן. כל אלי שבים הפחדים
 אני בדירה אזעקה מערכת שעשיתי
לבדי. בה להיות חוששת
 פנינה של דבריה .כאן עד

רוזנבלום.
 מעטות לו סיבות היו לפנינה

להתמוטטותה. שהביאו
 בדירתה, שהשוד חשבו רבים
בדיוק היה לא החודש, בתחילת שאירע

 שפורסמו הדרמאתיים התיאורים לפי
 שהזכירו היו בעיתונות. בשמה אחר־כך

 ,זאב! שצעק הרועה את הקשר באותו
 היה שבה חברת־הביטוח גם זאב!״

 השדודים מתכשיטיה חלק מבוטח
יסודית. בדיקה בטרם לשלם חששה

 גורמים על״ידי נערכה כזאת בדיקה
ותוצאו חוץ־מישטרתיים, עצמאיים,

ספק: לכל מעל ברורות היו תיה

 נכונה היתד, פנינה של גירסתה
במלואה.

 לא הדוגמנית של צרותיה אך
 היא שעבר השישי ביום כאן. הסתיימו
 והתלוננה המישטרה למוקד טילפנה

 שהיא למרות טלפוניות. הטרדות על
 לפני רק החדשה בדירתה לגור עברה

 מיספר את ידעו ומעטים קצר, זמן
נמצאו כבר שלה, החדש הטלפון

 שאו חדשה במיסעדה חבריה וכמה
 השו ואחיו, הוא ביפו. פתח

 ולשוח לפנינה אז המתינו במיסעדה,
 שפתחה,'כדור, למישרד־הביטוחים

 ולמבו כהן, אבי תל״אביב מכבי
 שלהם, חברת״הביטוח של הראשון

 1כו הרימה החבורה כל אברמסון.
 לעני יועצו הוא אברמסון לחיים.

סגן־ראש־הממע של תיקשורת

ביה ל טינה הובנסה 11 השבוו
מהתמוטטוו ■ נתוצאו ם החורין

השו בגרר דובריה, רקחה, שבה
 את שהפכו הלא־מזוהים הטיפוסים

 השוד אחרי לגיהנום. הפרטיים חייה
 שיחת לכל יותר לרגישה פנינה הפכה
טורדנית. טלפון

!״*־נ
נעצר

 שהחשוד הרי בכך, די לא ףאם
 בשוד חלק שלקח כמי שנעצר 1

מכירה. שהיא אדם הוא בדירתה,
 במישטרה, שהתקבל מידע על־פי

 השכנים אחד כי האפשרות נחקרת
 מעורב פנינה מתגוררת שבו בבית

בשוד.
 שופט לפני והובא שנעצר האיש
 שעבר השישי ביום מעצר להארכת

פנינה את לכן קודם אחדים ימים אירח

 1 לוי. דויד ושר־השיכון־והבינוי
 י אותה ומכיר פנינה, של ידיד

 מ׳ בפתח־תקווה, מגוריה מתקופת
מגוריו.
 הצ את הסביר המישסרה נציג
 הא? בבדיקת האיש של במעצרו

 קוד בנימין השופט השוד. ליום שלו
 בק את קיבל אך לעצרו, הסכים

 7 פירסום את לאסור פרקליטו
 על■ נעצר האיש ותמונתו.

 פג אושפזה שבו ביום המישטרה
באיכילוב.

 לשוד הקשור שהאיש החשש
 בו ושנתנה מכירה היא שאותו אדם

 ליחסי־הציבור עזרה ואף אמונה
 הוס היא אף שלו, הפרטי העסק

הירודה. הכללית להרגשתה
 לחזור פנינה מתחילה עתה
 י חשדנית היא מהיום •אך עצמה.
בב באה היא שאיתם האנשים כלפי
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