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 גיבוי ..בטלי; של עלילותיו ער מסבו רביב יגאל
 במיליונים, המושבים את שסיבן הצנחנים, מן מאושר

בגניבח־יהלומים בהצתה, בומאות, והסתבר לחייל בוח
לו לעזוו שבאו אחדים צנחנים בעזות אלימה ובגבייה

י י—
לא כדי לחו״ל היוצא הצנחנים, מן אך
להש לו ולעזור הנמלט לאוסר את תר

לישראל. ולחזור תקם
 לי נשבעו אגב, לאופר, של ידידיו

 לו נתן ואף פטל, עם נפגש הוא כי
 חלק שישלם כדי דולר מיליון כרבע

 בישראל. מחובותיו
או לישראל הגיע לא הכסף
 יהודים — ל״"־'־׳

טובים
 לאנטוורפן הגיע פטל בי ראה ך
שכן יעקב, אבא בעצת 1986 ביולי ^

 בקפה היימן עם פגישה קבע הוא מורה.
 עם יושב אותו ומצא הידוע, גריפיס

ידיד. ועוד פטל
 שפירא לפני עצמו הציג פטל
 בעיתון, הכתבה את לו הראה כצנחן,
 וכי שנסגר, עסק־הספורט על וסיפר

 כסף, לגייס בלילה ללוגאנו נוסע הוא
החנות. את מחדש לפתוח כדי

 עיר היא שלוגאנו מכיוון
 האמין ושפירא בכסח, מלאה
 בעתון, לכתבה ובעיקר לפטל,

 קאראט, 15 בת אבן לו נתן הוא
בלוגאנו. למכרה שינסה
את והחזיר פטל חזר יומיים אחרי

 שטר־ על חתם ששפירא אחרי נות
דולר. אלף 60 של ערבות

 היו, לא הכנסות אבל פעלה, החנות
 עד חובות, עוד יום כל שילם ושפירא
 אלף 60 מעל של להשקעה שהגיע
עליו. שחתם לשטר פרט דולר,

 התכשיטים
געלמו

 עם יחד פטל אותו לקח ינתייס ^
יחי בבלגיה, הצמוד ידידו־שותפו

 והשלושה מפתח־תיקווה, קזרע אל
יעשה הוא כי אבוטבול ממורים שמעו

ם מ! י נ ח נ צ ה
 גדולה. גרוזית קהילה יש זו בעיר

 ולייצוא לייבוא חברה רשם באנטוורפן
 מחצית לו היו שבה אבביג, בשם

 מישפחה בידי היה והיתר ימניות,
 ששמם יהודיים לסוחרים

איש־ על־ידי
״לאלו.

אי־ סברה
הברת

 אלה בימים ארצה צהגיע
 פטל, של נוספים קורבנות ללם

 ליהלומן נתן 1986 בינואר כי לי סיפר
 ב־ סחורות היימן, יצחק בשם מישראל,

 שמע ואחרי־כן למכירה, דולר אלף 45
 לדרוש והחליט לא־טובים דברים עליו

הת־ את או שלו, הסחורה את בחזרה

 הצליח לא כי אמר הוא לשפירא. האבן
למכרה.

 לפטל שפירא סיפר בשיחה
 היימן, עם לו שיש הבעיות על

 מייד. בזאת לטפל הבטיח ופטל
 כי ואמר לישראל, טילפן הוא
 יטפלו הצנחנים מן ידידיו שני

 היימן הגיש בישראל בהיימן.
 השניים נגד למישטרה תלונה

 אלימה. לגבייה נסיון על
 שיי־ משפירא פטל ביקש במקביל

 מחצית את ויקנה לעסק כשותף
התיי שפירא דולר. אלף 60ב־ [ברה
סיפרי־החברה, את ובדק אשתו, תם

 רכש פטל וכי איתן, מצבה כי ',ו.
 כל בעל והוא מניותיו, את י

,בחברה.
 על דולר אלף 27 לו נתן א

ימים, כמה במשך בחנות [;וישב
 אחרי העסקים, היקף את

 לו אמר שפטל בעוד בעזרתו. ^
 פרנק אלף 100 הוא היומי פדיון

 היה בדק הוא שבהם בימים הרי בלגי,
 למרות ליום. פרנק 7000 רק בפדיון

 על העביר כסף, נתן שכבר ומכיוון זאת,
המניות. מחצית את שמו

 שיש פטל לו סיפר מכן לאחר מייד
 כדי וכי לשלמם, שיש חובות עוד

 את להגדיל צריך הפדיון את להגדיל
 לידיד שפירא את לקח פטל המלאי.

 מורים בשם בטקסטיל סוחר שלו,
סחורה.לח־ למכור שהסכים אבוטבול,

 לדיפלומטים, גדולה מסיבת־קנקטייל
 ומצריים. מרוקו שגרירי גם יהיו שבה
 לאבוטבול יתן כי לשפירא הציע פטל

 לאורחיו ימכור שאותם תכשיטים,
במסיבת־הקוקטייל.

 120ב־ תכשיטים לו נתן שפירא
 אחרי פתק. על והחתימו דולר, אלף

 שפירא טילפן מסיבת־הקוקטייל
 המכירות, הלכו אין לשאול לאבוטבול

 כי והאשימו ומגדפו מחרפו החל וזה
 למכוניתו, פריצה פטל עם אירגן

התכשיטים. כל נגנבו שממנה
 את שלקח אחרי כי מסתבר

 באוטו אותם שם התכשיטים,
 המכונית ואז ברחוב, שחנה

נגנבו. והתכשיטים נפרצה
בק שפירא את האשים אבוטבול

פטל. עם נוניה
 מן במלאך חושד החל שפירא
 מישראל. לאלו את והזעיק הצנחנים,

 כל את משפירא ושמע הגיע, לאלו
 קנה כי שפירא לו סיפר כאשר הסיפור.

 וטען לאלו התפלץ החברה, מחצית את
לפטל. חלקו את מכר לא מעולם כי

הרא בספר־החברה בדיקה
זוייפה. חתימתו כי תה

 קץ לשים החליטו ושפירא לאלו
 של שורה עם למישטרה ופנו לסיפור,
 ועל המניות מכירת זיוף על תלונות
התכ וגניבת למכונית מדומה פריצה

שיטים.
 ונודע במישטרה הם עוד

לאמריקה. נמלט פטל כי להם

יאכטה על יד) פרנק(מרים וידידיה לאלו דויד
בחנות אש
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לאלו של מזוייפת חתימה
למכונית פריצה

 ואז נמרצת, בחקירה פתחו השניים
 הגיעו לכן קודם חודשיים כי להם נודע

 מן פטל של חברים שני לאנטוורפן
 עצמו את הציג מהם שאחד הצנחנים,

 שרון. אריאל של כנהג
 ב־ פרצה בואם לאחר יומיים
 של בחנות שריפה מיקרה

לבי תביעה שהגיש אבוטבול,
דולר. אלך 170 על טוח

 הצתה, היתה כי חשדה המישטרה
 חזרו כבר הם אך השניים, את וחיפשה

לישראל.
 סוחר־ כי לשפירא נודע במקביל
 מציע סמוכה הולנדית בעיר תכשיטים

 לאלה הדומים תכשיטים בזול למכירה
 אבוטבול. של ממכוניתו שנעלמו
 הסחורה את זיהה לסוחר, נסע שפירא

 הסוחר במישטרה. והתלונן שלו,
 חתום מיסמך למישטרה הציג ההולנדי
 המאשרים קזרע, ויחיאל פטל על־ידי

למכירה. הזו הסחורה את לו מסרו כי

פתי
יוס

 וניסה לאנטוורפן חזר פירא
 שבה, והמלאי החנות את למכור 16*
 מגיעים לחנות הנזק. את להקטין כדי

 המציגים שונים, יהודים תכשיטנים
 לפטל הילוו כי המאשרות פיתקות
בחזרה. אותו וביקשו כספים,

 שהיה פרלגוט, אמנון הוא מהם אחד
 מקריאת וששוכנע בצנחנים, הוא אף

 נתן הוא לפטל. לעזור בעיתון הכתבה
 השבוע לי סיפר פרלגוט גדול. סכום לו
 נותן היה לא הצנחני, העבר לולא כי

 נושיב עוד כי העריך הוא כלום. לפטל
 אלפי מאות כמה לו שהילוו שונים,
פטל. את מחפשים דולר,

 מנסיב ולאלו שפירא עוד
 הגיע והנה החנות, את לשקם
 בשב אחר, יהודי יהלומן אליה
 מפתחות כשבידיו נער, רמי

 שלפיהב מיסמכים והציג העסק
והח החברה את פטל לו מכר
 בריחתו לפני אחדים ימים נות,

דולר. אלך 60ב־
 כד לערכאות פנו ונער שפירא

 המישטרו ואילו החנות, על יד לשים
 החתימוו זיוף על תלונה עוד קיבלה

בעלי־מניות. של
 עשרוו כמה סגורה. החנות כיום

 מחפשיג ויהודיים ישראליים יהלומנים
 פתקאוו בידיהם כאשר פטל את

 והעתק החוב כנגד חתם עליהם
 מחפשו המישטרה בעיתון. הכתבה

 ל; כי נראה אבל נושאים, בכמה אותו
 באמריקז יישאר שפטל לכך תתנגד
 מ כמלאך שם עצמו את להציג וימשיך

הצנחנים.
פתי עוד נולד יום בכל הכל, אחרי
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