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כמ מדווחים הפליליים כתבים ך*
 וניסיונות פריצות על יום מדי עט 1 ן

בנקים. של לחדרי־כספות פריצה
מגי את נוטשים רבים כספות בעלי

ההנה בסניפי־הבנקים. המישמורת רות
 לחייב ברעיון דנות כבר הראשיות לות
כס יצרני רכושו. את לבטח לקוח כל

משמעו עליה על מדווחים ביתיות פות
אזרחים. מצד הדרישה בהיקף תית

 עובדת־ שנשכחה כמעט בהלה מרוב
 ה־ החקירה כישלון והיא אחת, חיים

 הגדול הכספות שוד של מישטרתית
בירושלים. הפועלים בנק בסניף

השודדים שאי־הבאת מאוד ייתכן

 שאחרי השני בשבוע באה התפנית
הפריצה.
מקוטע, מידע הגיע הארץ מצפון

 חיפאית חבורה על ביותר, רציני אף
דר בעזרת הארץ, את לעזוב הממהרת

מזוייפים. כונים
 למישטרה כף על שדיווח המקור

 בא כשהוא נראה ידוע שעבריין סיפר,
 בפעם אחר. עבריין של מביתו ויוצא

 שונה דמותו היתה שנראה האחרונה
 בתעו־ בתצלום שהופיעה מזו לחלוטין

שלו. דת־הזהות
 אחרי שעקבה סמוי, בילוש חוליית

שניים ועוד שהוא גילתה העבריין,

שנשדד הבנק בפתח לקוחות
הכספות? הכילו מה יודע מי

האו את לאחרים שמעניקה היא לדין
 ברח־ נוספות כספות ולפרוץ להעז מץ

 אפילו שיש הנמנע מן לא בי־הארץ.
.האירועים בין מיקרי מקשר יותר

תפי אם היא, הנשאלת השאלה אבל
 לחדר״ בסמוד על־חם, הפורצים שני סת

 בפתח־תיקווה, לאומי בנק של כספות
 פיענוח את מבשרת השבוע, באמצע
כולה. הפרשה

שלא. נראה
 תתרחש לא כנראה המלאה החשיפה

בררו. פישל מישהו כי לעולם.
 150מ־ יותר נפרצו בפברואר 1ב־

ירו במרכז מרווח בחדר־כספות כספות
 השבת. במהלך נעשתה הפריצה שלים.

 מעשה־ על הכל דיברו הראשון ביום
ביותר. אמיץ מתוכחם, נועז, שוד

בע אובד־עצות. היה שהוקם הצוות
 הן באמת מה מלדווח נמנעו הכספות לי

 שהשילטונות רצו שלא משום הכילו,
 היה קשה לכן בהכנסותיהם. יחטטו

 כלשהו, חקירה כיוון על להצביע
 אישיות של תעלול־פירסומת מילבד

 היו שלו בכספת כי שטען ציבורית,
 הפשע בצמרת שנקשרו סודיים ניירות

בארץ. המאורגן
 שלאותה ברור היה בנושא למעורים

 — קיימת היתה בכלל אם — ניירת
 יפרוץ לא פושע ושום חשיבות, כל אין

 את לטשטש כדי רק כספות עשרות
 שחשיבותם מיסמכים, אותם גניבת

בספק. המעטה, בלשון מוטלת,

החיצונית. זהותם בהחלפת במרץ עסקו
 עלתה שהיא נדמה היה למישטרה

 הנמצאים הפורצים, של זנבם על
לחו״ל. בדרכם
שקבו הבהירה. נוספת בדיקה אבל

 למעשה כלל קשורה היתה לא זו צה
ה החלפת בירושלים. הנועז הפריצה

 עם כוחות ממאבק חלק היתה זהות
הע המישטרה אחרת. חיפאית כנופיה

 ולרדת הקבוצה, את לעצור שלא דיפה
מודי מקורות לחשוף שלא כדי ממנה,

הנמל. בעיר ביותר אמינים עין
 לנפשם, להם להניח עדיף כי הוחלט

 ושיישמר יישרף, לא שהמקור ובלבד
יותר. חשובה להזדמנות

 מישטרת של החקירה צוות בעוד
 הגיע סבלנותו, את מאבד החל ירושלים

 מחוץ הוא אף יותר, רציני חדש, מידע
 הידוע לא-יהודי, עבריין לירושלים.

 בבקשה אליו שפנו סיפר מעולה, כזייפן
 שאותם אנשים לכמה דרכונים שיכין

 לכלא לשוב רצה לא הוא הכיר. לא
המדים. לובשי עם להתייעץ והעדיף
 סמויה. בדיקה נערכה זה במיקרה גם

מבק הצלחה. על הצביעו לא התוצאות
 שכולה טלית היו לא הדרכונים שי

 לא אף קשורים, היו לא הם אך תכלת,
ה המתוחכמת. לפריצה קלוש, ברמז

 — זונות סרסורי של בריב היה מדובר
עצמם. לבין בינם

ה צוות החל האכזבות, למרות
שביעות״רצון סימני מגלה חקירה

 כמה כעבור פברואר. חודש סוף לקראת
הסיבה. התבררה במרס, 12ב־ ימים,

הדלפות
נלהבות

 הירושלמים הפליליים כתבים ן■•
 תפיסת למיבצע במפתיע זומנו \ (

 המחוז, מפקד באישון־לילה. חשודים
 יאולץ כי ידע שטרם תורגמן, אברהם
 עקב קצר, זמן כעבור מדיו, את לפשוט
 באותו שבוצעו המעצרים אחרי מקרוב
 מלאים, פרטים נמסרו לכתבים לילה.
 החשודים. על מוגזמים, אפילו ואולי

 צימצום את לתבוע הנוהגת המישטרה,
 חקירותיה, על העיתונאי הדיווח חופש
 באמצעי־ משורת־הדין לפנים נהגה

התיקשורת.
רח תיקשורתית מיתקפה התוצאה:

שלמחרת. ביום בה
 אחת, מישפחה בני שלושה נעצרו

 כמה כעבור לפירסום הותר ששמם
 בסניף תה מגישת מוזס, מרגלית ימים.
אחיה, ושני שנפרץ, הפועלים בנק

 האכזבה גברה הימים שנקפו ככל
בצידה.

 אבל בחשודים, מחזיקה המישטרה
 על ידה לשים מצליחה אינה היא

הרכוש.
 האחות. שוחררה קצר זמן כעבור

 פעם אחר פעם הובאו האחים שני
 בסוף שוחררו, ולבסוף מעצר להארכת

ימי־מעצר. 43 אחרי אפריל, חודש
נתגלה. לא עדיין והרכוש

 אסר שבית־המישפט הפרטים בין
למע יכולה המישטרה פירסומם: על
 נגד מנומק כתב״אישום להגיש שה

 הפשע. לביצוע קשר קשירת על האחים
 לבית־המישפט, דווח כך מסויים, פריט

הח אחד של בביתו בחיפוש שנמצא
 ישיר קשר על כביכול, הצביע, שודים,

החשוד. עם שלו
הוגש. לא כתב־האישום אבל

 בסניף־הבנק לעבוד שבה האחות
תנאי. ללא שוחררו והאחים

 פרץ אכן מי פתוחה: נשארה השאלה
הרב? הרכוש הוסתר והיכן הכספות את

ירוש במישטרת חוקרים יש עתה
ה מהלך על אחרת המדברים לים

השוד במקום ותורגמן אלבלדס קצינים
מחדל גרמה שוטרים קינאת

ארב נעצרו איתם דרורי. ומאיר יצחק
 ל־ נאסר ששמם נוספים, חשודים עה

פירסום.
קשו שהעצורים הדליפה המישטרה

 לפני שאירע אחר, מתוחכם לשוד רים
לתכשי במפעל בבירה, שנים שמונה

צרף. טים
 הראשונה המעצר הארכת בעת

 שבהק־ ,לשופט איש־המישטרה ריווח
 לבתי״החשודים הטלפון שיחות לטות

 לאחד אומרת מוזס מרגלית נשמעה
מישפחותד הרסת ״אתה מאחיה:

 הצלחה על דיבר המחוז מפקד
 נמסר ממטה־המרחב הכלל. מן יוצאת

 להגיש יהיה אפשר בקרוב שבקרוב
העצורים. כל נגד כיתבי־אישום

 הוסתר היכן היתה הגדולה השאלה
שנשדד. העצום הרכוש
 ברכוש־עתק, שהמדובר ברור היה
 במטבע־זר, רובו מזומן, כסף שכולל

 וכסף, זהב כלי יהלומים, תכשיטים,
 בעלי גם ושהם לבעליהם, מפז היקרים

בחנויות. רב ערך

 המחוזות שמפקדי משום ואולי חקירה.
 קונד רחמים ניצב והחדש, התחלפו,

תור קודמו, של מחסידיו איננו פורט,
 העובדה את לרעה לו זוכר הוא גמן.

ירוש ממרחב הודח קומפורט, שהוא,
 מחוז סממ׳׳ז מתוכן: ריק לתפקיד לים,

הדרום.
 רינונים נשמעים הבירה במישטרת

 מוקדמים בשלבים בוצעו שהמעצרים
 וחסוי עדין חקירה ושחומר החקירה של
אמצעי־התיקשורת. אל יצא

 פיר־ שעל־פי התבטא אף אחד חוקר
האמי הפורצים יכלו העיתונות, סומי
 אליהם קרובים כמה עד לדעת תיים

בזמן. ולברוח החוקרים
 שצוות־ הרגשה יש הדרום במחוז
 לפיענוח מאוד קרוב היה החקירה
 פיספום אך הרכוש, ולגילוי הפריצה
 צוות־ מגשש עתה זאת. מנע מטופש
 אם אפילו לדעת בלי באפילה, החקירה

ש כנופיית־הבוכרים זאת היתה אכן
 קבוצה זאת שהיתה או לבנק, פרצה

■ ציטרין בן־ציון אחרת•


