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חש את עיקל נודלמן הד״ר ״ואז
 צד נגדי והוציא שלי, הבנק בונות

מהארץ. עיכוב־יציאה
 הזה, העניין את לחסל ״החלטתי

 12 מזה פגישת־בירור. איתו וקבעתי
 לי קרה לא ואף־פעם מו״ל, אני שנים

 כמו שנשוחח בטוח הייתי כזה. מיקרה
 את ונסיים תרבותיים, בני־אדם שני

 כפי לפגישה, להגיע תחת העניין.
שוטרים." אליי שלח הוא שסיכמנו,

 רחוב בצהריים. חמישי ^ום
 רחוק לא בתל־אביב. אחד־העם

 ד״ר הסיכסוך. של שיאו תמר. מקפה
 ושני פרטי חוקר בליוויית נודלמן,

 חום פרוזה. למישרד הגיע שוטרים,
 דבר שום דביקה. לחה. זיעה צורב.

הראשומון. מלבד יפאן, את שמזכיר
 חיכיתי ״אני נודלמן: יולי ד״ר
 אחרי פנימה. נכנסו השוטרים בחוץ.
 הוא קריים. בחברת יצאו הם דקות כמה

 להכות ניסה החוקר. ועל עליי התנפל
 הוא בינינו. הפריד שוטר אותנו.
 אוזנו את ושרט השוטר. על התנפל

 האחר. השוטר את גם היכה השמאלית.
 המידרכה, על עצמו את זרק אחר־כך

ישו." כמו שם ושכב
 הגיעו ״השוטרים קריים: יוסי

 מראש קבועה החלטה עם למישרדי
 עליי, התנפלו הם בכוח. להשתמש

 בגב, באף, בצלעות, בפנים, אותי היכו
 גאז עליי התיזו שיער, לי תלשו

 ליועץ לפנות מתכוון אני מדמיע.
 זו אם שיברר כדי לממשלה, המישפטי
שוטרים!" ההולמת התנהגות

באזיקים." כבול
 ועובדת ״קריים המישטרה: הודעת
 בעל־ את תקפו ,1938 ילידת מישרדו,

התנגד קריים הפרטי. והחוקר החוב

והשו לתוכה, הועלה שיוסי אחרי דת
הדלת. את לי טרק טר

 לתחנת־המיש־ נלקח קריים יוסי
על תלונה נגדו הוגשה שם טרה,

 מואש קבועה החרטה עם הגיעו ..השומה□
 אוח■ הינו ער״, התנכרו הם בטח. והשתמש

..."שיש־ ר■ תרשו בגב, באו, בצלעות, בבנים,
במי והכשלתם אנשי־מישטרה תקיפת

בער ושוחרר נחקר הוא תפקידם. לוי
 אי־תש־ בגין צו־המאסר עצמית. בות

 קריים בר־תוקף. היה עדיין לום־חוב
 במיק־ גננת נעמי, אשתו, עם התקשר

 לתחנת־ להגיע שתמהר וביקש צוער״
המישטרה.

 המיפגש היה ״זה הגיעה. נעמי
 היא המישטרה." עם שלי הראשון
 מבולבלת. המומה, ״הייתי אומרת.
 שבעלי לי נודע בצהריים, פיתאום

 לדבר רציתי למה. הבנתי לא עצור.
 להתקרב לי הניחו לא השוטרים איתו.
 הרי והוא לדבר. לנו הירשו לא אליו,

 בבגידה נאשם או פלילי פושע לא
 אדם עם שלו מגע שכל ובריגול,

לחקירה. להזיק עלול מבחוץ
 לשוחח אוכל לא למה ״שאלתי

 כדאי לא ,תיזהרי. אמרה: שוטרת איתו.
 עליך מרחמת אני אליי. להתחצף לך

 לא אם אותך. אעצור לא זה בגלל ורק
 גם היית בבית, ילדים שלושה לך היו
עכשיו.' עצורה את

 לי נתן בטובתי, שרצה אחר, ״ושוטר
 תורידו איתם. תריבי ,אל קטנה. עצה
 שונאים השוטרים הראש. את קצת

 מחכים רק הם ואנשי־בוהמה. אמנים
בהם.׳ להתעלל להזדמנות

 חסדים בזכות רק החוצה. ״גורשתי
הור במיוחד חביב שוטר של קטנים
עד לתחנת־המישטרה. להיכנס שיתי

 אליי התייחסו מדוע מבינה אינני יין
כר•״

 לפני הובא למחרת נעצר. קריים
 ושוחרר השלום בית־מישפט רשם
 שקלים, 1500 לנודלמן ששילם אחרי

 חודש, בכל שקלים 750 לשלם והבטיח
בספטמבר. 15ב־ החל

 שיהיה מבטיח מהצדדים אחד כל
 נודל־ נגד תביעה יגיש קריים המשך.

 פרטיה. מה לגלות מוכן אינו עדיין מן.
 קריים, נגד תביעה יגיש נודלמן

שחזר. הצ׳ק בעיקבות

 בפרוזה: עורכת ציגלר, עליזה
 שני עליו התנפלו החוצה, ״כשיצאנו
 כל באכזריות. אותו והיכו השוטרים

 וצעקו החוצה יצאו תמר קפה יושבי
לה שיפסיקו התחננו השוטרים, על

 מהמחזה האחרונה התמונה כות.
המידרכה, על שוכב יוסי הזה: המביש

 להשתמש נאלצו השוטרים למאסר.
 שוטרים גם לעצרו. כדי סביר בכוח

נפגעו."
 בפרוזה: עורכת־צילום אמוץ, דליה

שהו יודעת אני שנת־הלידה, על־פי
 לא אלי: מתייחסת המשטרה דעת

לניי־ להיכנס רציתי אף־אחד. תקפתי

נודלמן
בסדר! לא

 נחקר 1986 בנובמבר 13־ ^
 מחלקת־ על־ידי ידידיה ראובן ^

 עלה יום ובאותו המע״ם, של החקירות
 והשתקע לבלגיה סבנה לטיסת

לכן. קודם פועל החל שבה באנטוורפן,
 זו, בעיר היה שנה במשך

 מאות במירמה להוציא והספיק
מקו מיהלומנים דולרים אלפי
 אלימה, בגבייה להסתבך מיים,

 ובהצתת תכשיטים בגניבת
דמי־ביטוח. קבלת לשם חנות

 האנשים, אמון את קנה שבה הקלות
 וצה״ל, ישראל מעריצי יהודים, כולם

 תמיד עצמו את שהציג מכך נובעת
 של טוב הכי החבר הצנחנים, כאיש

מופלאים. ולוחמים שרון אריאל
 שפורסמה כתבת־ענק תמיד בידו

מוצג הוא שבה אחרונות בידיעות

 גם היה הוא הארץ. במרכז במושב הגר
 **־ הסי־ בשוק לביצים בסוכנות שותף
בתל־אביב. טונאי

 גדול עסק פתח 1985־1983 בשנים
בשו מוצרי־אלקטרוניקה, למכירת

 יעקב. אבא איש־הכספים עם תפות
 בעל היה ממולח, גרוזי סוחר יעקב,
 הק־ בשם למימון, גדולה חברה

ממו כספים לוותה החברה סאקסו.
 אותם והילוותה ומקיבוצים, שבים
 השקיע הכספים מן חלק האפור. בשוק

 אלקט־ מוצרים ובמכירת בעסקי־יבוא
זה. בתחום שותפו היה ופטל רוניים,

 יעקב אבא נמלט שנתיים לפני
 חייב הוא כי התגלה ואז לחו״ל,

 חמישה בדרום המושבים לאירגוני
 בנק את האשימו אלה דולר. מיליון

נתן כי יעקב, אבא פעל שבו לאומי,
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 אחר לחבר לעזור שנחלץ נאמן כחבר
 שהסתבך לאופר, עמירם הצנחנים, מן

 הכתבה, לפי לחו״ל. ושנמלט בחובות
 החליט פטל, המכונה ידידיה, ראובן

 חייב שנשאר ידידו, לעזרת להיחלץ
 דולר אלף 600 כאן הבינלאומי לבנק
 לעולם יצא והוא שנים) חמש (לפני
לו. לעזור כדי עמירם, את לחפש הגדול

 סמוכות היו לחו״ל והיציאה הכתבה
 ולהימלטותו במע״מ לחקירה מאוד

 כפי הכתבה, בעזרת אולם לבלגיה,
 מקורבנותיו כמה השבוע לי שסיפרו

 הצליח עזרה, לחפש כדי ארצה שבאו
 התמימים היהודים אמון את לרכוש

הצנ גבורת את המעריצים בבלגיה,
אדמות. עלי נציגם פטל, ואת חנים

 הכסף
הגיע לא

 שנים לפני היכרתי פטל
קטן, בהיקף לעבודות־עפר כקבלן

 שהילוו, לכספים מיכתבי-ערבויות להם
 מזוייפים היו המיכתבים כי התגלה ואז

 סירב והוא בבנק, עובדים על״ידי
לפרעם.

 הפרשה את מאז חוקרת המשטרה
 אבא את לאתר הצליחה לא אולם —

 כ־ימ בהמצאת האשמים את או יעקב
המזוייפים. תבי־הערבות

 כי שנה לפני לי סיפר עצמו פטל
 ־־י- בלוגאנו, יעקב אבא את לאתר הצליח
 אלפי מאות כמה בחזרה ממנו והוציא

 סוכנות- לבעלי להחזירם כדי דולארים,
 את שהילוו הסיטונאי, בשוק הביצים

יעקב. לאבא הכסף
 לא יעקב, אבא עסקי נפילת מאז
 בישראל, עסק שום לפתוח פטל הצליח
 כי ראה כאשר רק לבלגיה נמלט אולם

מתהדקת. והמישטרה המכס חקירת
 קשור שהיה העובדה את ניצל הוא

שנמ לאופר, קבלן־עבודות־העפר עם
בי בכתבה להופיע הצליח לחו״ל, לט

כמל־ אותו שתיארה אחרונות דיעות
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