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במדינה
)8 מעמוד (המשך
 מופלג ממידע נהנו שהשודדים החשה
ב החשאיים בסירורי־הביטחון ממש
והמיפעלים. המלטשות של יותר

 במיפעל שור היה הראשון' המיקרה
 ברמת־גן. גולן תכשיטי תכשיטים

 המתוחכמת הפריצה היה השני המיקרה
 פריצה ברמת־גן, אור קרן למפעל
במקום. הכספות בפיצוץ שלוותה

 מערכת פעלה גולן בתכשיטי
 למוקר המחוברת מתוחכמת, אזעקה

ש בכך מצטיין זה מוקה ברינקס.
 להפעיל גם יכולות המוקה עוברות

מתוחכמים אמצעי־מיגון בשלט־רחוק

 בתכשיטי המוגן. במיפעל המותקנים
 שעם לחצנים, מותקנים היו גולן

 על אזעקה המוקד מקבל הפעלתם
 נקראים אלה לחצנים שוד.

שוד". ״לחצני
 אלחוטיים, לחצנים היו מאלה כמה
 והגיש־ קטנה שוקולד לטבלת הדומים

 בזמן לעשות שצריך מה כל בכיס. אים
 הכיס לתוך היד את להכניס זה שוד

ה דרך המעביר הלחצן על וללחוץ
 אות־מצוקה במיפעל המותקנת מרכזת

למוקד.:
 כי העובדים אחד סיפר השוד לאחר

 תוצאות. ללא אולם הלחצן, על לחץ
 כי התברר ברינקס מומחי של בבדיקה
 ריק היה בלחצן המותקן הזעיר המצבר

 מוזרה, מאור נראתה זו עובדה לחלוטין.
 הלחצן של שהמצבר העובדה לאור
 ויש ביטחונית לעבודה במיוחד בנוי

לרוקנו. כדי הפעלות אלפי בכמה צורך
 הפורצים גם בחושך. עבודה

 הכירו אור בקרן הכספות את שפוצצו
 הם המקום. של מערכות־האבטחה את
 המוגנת הכניסה דלת על זמן ביזבזו לא

 ל־ נכנסו הס שבחזית. והמשוריינת
 של בקיר שפרצו פירצה דרך מיפעל

סמוך. מיפעל־מחשבים
 חומר־נפץ עמם שהביאו השודדים,

 לפיצוץ חשמליים ונפצים פלאסטי
 מהבית. מצבר להביא טרחו לא הכספות

 מותקן שהיה במצבר השתמשו הם
 שהובילו החשמל כבלי את במקום.
 בידוד בסרט הפורצים סימנו לנפצים

 שעבדו לכך מובהק סימן לבן, בצבע
ב לעבוד הנאלצים חבלנים בחושך.

להי כדי הכבלים את מסמנים אפלה
מתאונות. מנע

 אפילו הפורצים הדליקו לא מדוע
 כי עושים. שהם מה ידעו הם פנס?

 הפורצים שהצליחו עד שעברו בשניות
 שיגרה היא המיגון, מערכת את לנטרל

השוט המישטרה. למוקד אות־אזעקה
 וכשראו הדלתות את בדקו הגיעו, רים

 והכל הדלתות על פריצה סימני שאין
לדרכם. הלכו חשוך,
פרי דווקא לפעולה. נרחב כר

 של החלש הצד ודתה הכספות צת
 השתמשו הראשונה בכספת השודדים.

 זו בשיטה מבפנים. פיצוץ של בשיטה
 את עוקרים י או בדלת, חור קודחים
 כדי שנוצר בחור ומשתמשים הידית

 חומר־ מיטען הכספת לתוך להשחיל
גורס המיטען, מתפוצץ כאשר נפץ.

הדלת. להעפת הגאזים לחץ
ה השתמשו מומחים הערכת לפי
 פי הגדולה נפץ חומר בכמות פורצים

 הענקית הדלת הדרושה. מהכמות חמש
סמוך. בחדרון ונעצרה קיר שברה עפה,

 ~ ולא בחדר־המדרגות הסתתרו הם
 הסתתרו אילו בנס. ניצלו שחייהם ידעו

 כך גם אבל למוות. נמחצים היו בחדרון
 שהרבה למרות■ עצום, היה שללם

בפיצוץ. הוסקו תכשיטים
 חברות־ הנזקים? את משלם ומי

 נותנות חברות־הביטוח כי ואם הביטוח.
 למיפ־ הפרמיות בתשלום גדולה הנחה
הרי למוקד־אזעקה, המחוברים עלים

 המשוכללים המוקדים עם שגם מסתבר
 עדיין הממוחשבות, ומערכות־האזעקה

לפעולה. נרחב כר לפורצים נותר

אביב תל
בזכמן עד מדיזנגזף

קדה: זה סוך־סוך!
 הראשונה העברית העיר

 הזמנה שלחה
— הגרמנית בשפה

ובשגיאות
 עשתה הראשונה העברית העיר

 הגר־ בשפה הזמנה הנפיקה היא זאת:
מנית.

 (״יוסלה״) יוסף לכבוד נעשה הדבר
 לממן עזרה הנדיבה״ ש״תרומתו בוכמן,

 בכיכר־דיזנגוף, החדשה המיזרקה את
 ״פסל־ הקרויה אגם, יעקב ידי מעשי

אש־מים״.
 מחנה־השמדה, ניצול בוכמן, יוסלה

 לגרמניה, מפולין השיחרור אחרי הגיע
 מראשי כאחד כנער עוד הצטיין שם

 ' בא כאשר האנובר. בעיר השחור השוק
 הנערים את ואירגן מהארץ שליח

 גם הצטרף לארץ־ישראל, לעליה
 כבר ״הייתי יספר: מכן לאחר בוכמן.

 £( החוצה הסתכלתי כאשר בקרון־הרכבת,
 נשאר מארץ־ישראל השליח כי וראיתי

 החלטתי. ברגע בו הרציף. על עומד
 הקרון של השני בצד הדלת את פתחתי

והסתלקתי.״
 בשוק עסק בגרמניה, נשאר בוכמן

 בלטו שבהם אחרים, ובעסקים השחור
 לאיל־ הפך ובמרוצת־הזמן היהודים, אז

 בעיר ניידי בנכסי־דלא העוסק הון,
מיין. הנהר גדות שעל פראנקפורט
 שפות: בשלוש הודפסה ההזמנה

 ^ למרות וגרמנית: אנגלית עברית,
 (״צ׳יץ׳״) שלמה שראש־העיר העובדה

 גרמני(שמו ממוצא בעצמו הוא להט
 הגרמני הנוסח כולל לינדנר), הקודם:

 נוסף רבות. שגיאות־כתיב ההזמנה של
 כי השפות בשלוש הודפס על־כך
 אך — ראשון״ ״ביום יתקיים הטקס

 השישי ביום חל המיועד התאריך
 השגיאות בעט. נמחקו המילים בשבוע.

בעט. גם תוקנו לא בגרמנית
 העברית העיר בעיריית כי נראה

 הגהה לקרוא שמסוגל מי אין הראשונה
בגרמנית.
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