
 תל־ המעל עסקו קשוו האס
 שהשיג הכספות בשוד אביב

בלונדון? הפשע אליכות את
 ח־ יום שבין בלילה טילפן לי ^
* > / וח בשלוש שישי, ליום מישי /

 שהוא לי הודיע הוא בוקר. לפנות צי
 לי אמר הוא לעשות. מה לי ומסר עצור

 עורכי־הדין. למישרד בבוקר לגשת
קרה. מה הבנתי לא הראשון ברגע

 לא עוד רוצה. הוא מה הבנתי ״לא
 שרון, הגדולה, הבת ממש. התעוררתי
 קרה. מה שאלה מהטלפון. התעוררה

 וחזרה מבוהלת היתה לה. סיפרתי
לישון.
 הלילה. כל להירדם הצלחתי ״לא

 אמרתי הטלפון את שסגרתי אחרי
 ישבתי זה? מה קרה? מה לעצמי:
 והלכתי התרחצתי ואז לבוקר. וחיכיתי

 8ב־ הגעתי עורכי־הדין. למישרד מייד
 חיכיתי היה. לא עוד אחד אף בבוקר.
בחוץ."
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 תל־אביב, טוב ילד אפרתי, אלי
 פעמים. כמה האחרונות בשנים הסתבך

 בית־ בעלת אמידה, במישפחה גדל הוא
 מרצדס, במכונית נוהג לקרח. חרושת
במיגדלי־דויד. מתגורר

 מיאיר דולר אלף 70 לווה 1980ב־
 לפיקדון, המחאה נתן בתמורה קולטון.

בוטלה. כי הסתבר ובדיעבד
 בחזרה. כספו את ררש קולטון

 לפגישה הוזמן הוא החזיר. לא אפרתי
 פפה כבורר, אנג׳ל שמעיה נכחו שבה

 לו הובהר ואחרים. קולטון רוקנשטיין,
יהיה מצבו הכסף, את יחזיר לא שאם
וידיאוסרע.

ופיסטוקים
 שבוע הכסף. את החזיר לא ך״וא

רימוני־ להתפוצץ החלו מכן !לאחר 1
אפרתי אירית

אליו!״ לנסוע מה לי -אין

שנו לא .הוא !׳׳לעולם ״
 הישראלים אחד אפרתי, אלי של אשתו

באנגליה. הגדול בשוד החשודים
 לגדול הנחשב שוד־הכספות זהו

 בבריטניה. אי־פעם שנעשה ולמתוחכם
תכשי מזומנים, נגנבו השוד במהלך

מיליון 40כ־ של בערך וחפצי־ינוי טים

 סחורות בהחזקת חשוד אפרתי לי״ש.
יש השני, הישראלי השותף גנובות.

בשוד. בהשתתפות חשוד פינקס, ראל
 חצאית בפשטות. לבושה אירית

 נקיות פניה לבנה, חולצה הזית, בצבע
 קשוחה. חאקי. יוקדות עיניים מאיפור.

 לא חזק. טיפוס ״אני דימעה. מזילה לא
 עוד אני הצפון. את מאבדת לא נשפך.
 באלי, מאמינה אני לאחרים. כוח נותנת

 לעולם, אשבר לא אני חזקה. אני ולכן
 לי להיות שצריכה חושבת לא ואני

 על רק בוכים בוכה. לא להישבר. סיבה
המתים.״

 עשה מה לדבריה, יודעת, היא אין
 להגיד יכולה רק ״אני באנגליה. אלי

 היום עד קורבן. שהוא אותו, שסיבכו
 לא שם. קרה מה מבינה לא אני

 ממה חוץ אינפורמציה, שום קיבלתי
 איתו דיברתי לא גם בעיתונות. שכתוב

החמישי.״ יום מאז

 וכך מולכדה, מכוניתו אמו, בדירת יד
ברשותו. שהיתה חנות גם

 כחשוד אפרתי נעצר זמן כעבור
 הסכים הוא גנובים. יהלומים בקניית

 נגדו התיק המישטרה. עם לעיסקה
מקיפות עדויות מסר ובתמורה נסגר,

לו. בהתנכלויות החשודים על
 העבריינים, לחבורת הגיע אפרתי

 בייבוא־בשר. עיסוקיו עקב כנראה,
וע טיפוסי־שוליים שגם עסקים אלה

בעס בהם. עוסקים קשוחים בריינים
התחתון. בעולם נתקל אלה קים

 ״כבר בשרשרת, מעשנת אירית
כ עובדת מהיום,״ לא שנים, הרבה

 אי־ בבית־החולים רפואית מזכירה
כילוב.

 ממשיך ״הכל אומרת, היא ״בבית,״
 היום כל כרגיל. יותר או פחות להתנהל

 של רשימה מחברים. טלפונים יש
 המתעניינים ואנשים ידידים עשרות

לעזרה. זקוקה אני אם
 ממשיכים הילדים של ״החברים

 חברים־במרכאות, מכמה חוץ להגיע.
 מסתבך. אחד לראות ששמחים כאלה
 אף בי אבל לנו. דואגים כולם השאר

 ולא מוראלית לא לפגוע, יכול לא אחד
ממשיכה אני אחרת. בחינה משום

 לקחתי בבית. הקבוע בסדר־היום
 ימים. לכמה העבודה מן חופשה

עורכי־הדין. עם פגישות סידורים.
 לא שני. ביום מהבית יצא ״אלי
 לא גם והוא נוסע, הוא למה שאלתי

לא הוא אלי לנסוע. רגיל הוא אמר.

הק אירופה העושים האנשים מסוג
 אני הרבה. נוסע הוא יום. 21 ב־ לאסית

 חודרת לא שמתערבת, טיפוס לא
 פרט כל אותי מעניין לא גם לפרטיות.

 על מדברים ולא כמעט אנחנו דבר. וכל
אלי. של העסקים

 לפני חודשים שיבעה אותו ״היכרתי
ביחד. שנים 21 אנחנו ומאז שנישאנו.

מא אני אליו. לנסוע מה לי ״אין
 השבוע, בסוף ישוחרר שהוא מינה

 אותי, לראות ירצה אם הביתה. ויחזור
 יורשע? הוא אם אעשה מה אליו. אסע
 שהוא מאמינה לא יורשע. לא הוא

 אופן בשום בבית־הסוהר. לשבת יצטרך
 יום שעוד אומרים בבית כולם לא.

 הבלגן כל וייגמר יחזור, אבא יומיים
 בצבא, וחיילת 20 בת שהיא שרון, הזה.

 תלמיד־תיכון, ,17 בן שהוא ויריב,
 כמו מורם, בראש ללכת ממשיכים

 האבא מי יודעים הם שבועיים. לפני
שלהם.

)1985(ואלי אירית
לו..." מחכים החברים חזק. איש ,.הוא

 היה לא רומנטי. טיפוס לא ״אלי
 אמר תמיד פרחים. הביתה מביא

טל לראות לו מפריעים שהפרחים
 פיסטוקים הביתה מביא היה וויזיה.

 מבלים היינו שישי. בימי וסרטי־וידאו
 בשבתות הרבה. ביחד המישפחה כל

 ,10ה־ בת דנה, את לקחת אלי נוהג
 מיש־ אנחנו בקאנטרי. איתה לבלות

 ספורט. הרבה. מדברים פתוחה. פחה
הילדים.״ עם מתייעצים פתוח. בית

ממכבי
להפועל

 קבו־ מנהל לשעבר אפרתי, לי
 תל־אביב, הפועל צת־הכדורגל

 הפועל קבוצת־הכדורסל בהנהלת וחבר
 עסקו־ של טיפוס הוא תל־אביב,

מה הפועל. של שרוף אוהד ספורט.
 צועקים, במיגרש. המתלהבים טיפוסים

 כדורסל שרואים כאלה לא מעודדים.
בטלוויזיה.

 להב, פינחס הטוב חברו עליו מספר
 וקצין־תחזוקה דובר־צה״ל לשעבר
 החברות לישכת מנכ״ל כיום ראשי,

 להב, תל־אביב. בעיריית העירוניות
 תל־ הפועל עסקן פלדה, אברהם כמו

 עיתונאי־ אייזנברג, שאול כמו אביב,
 העבודה מן אפרתי את מכירים ספורט,

הספורטיבית.
הספור בקריירה התחיל אפרתי

 במכבי־ כשחקן־כדורסל שלו טיבית
 קבוצת־הכדורסל את ניהל לימים יפו.
 הוזעק 1977ב־ רמת־גן. הפועל של

 תל־אביב הפועל את ולהציל לנסות
 מן לירידה מועמדתי שהיתה כדורגל,

 ליוסלה קרא אפרתי הלאומית. הליגה
 והשניים הקבוצה, את לאמן מרימוביץ

 בליגה הפועל את להשאיר הצליחו
הלאומית.

 ההנהלה כחבר התמנה אחר־כך
 תל־ הפועל של הכדורסל בקבוצת

 עזב אז שנים. כארבע לפני עד אביב,
 עם מיגהליים סיכסוכים בעיקבות

תל־אביב. פועלי מועצת

עלצצנ 4*
וחבריי

ן ח ל ו ש  של במיסעדה השישי יום ל
 להתאסף נוהגים שווייצר *■דוביד

 גברים אפרתי. של הקבועים חבריו
 היו השישי היום בפרלמנט בלבד.

שוק,״ ממש לנו היה ״זה בהלם. השבוע

 מימי עוד חברו פלדה, אברהם מספר
 בהלם אהיה ״אני העממי. בית־הספר

 לכל מאמין לא יורשע. הוא אם נוסף
בעיתונים.״ שכתוב מה

 כחולות, עיניים גבוה, איש אפרתי,
 בדיחות. לספר לצחוק, לבלות, אוהב
 רגיש, מעשן. לא וגם שותה אינו

חב התחייבויות למילוי חבריו, כדיברי
 כושר בעל הרפתקן, וכספיות, רתיות

מנהיג. אירגוני,
 מאמין הילד, מן משהו בו ״יש

להב. מספר לאנשים,״
 שכל להאמין לו שקשה אומר פלדה
 ממשיכים היו שלו הטובים החברים

 פושע שהוא ידעו אילו חבריו, להיות
אותו. לצייר מנסה שהעיתונות כמו

 ישראל הוא הנוסף החשוד הישראלי
בבית״ר כדורגל שחקן לשעבר פינקס,

 ופינקס שאלי מספרת אירית תל־אביב.
מילדות. עוד טובים חברים הם

 ללונדון, נוסע היה שאלי פעם ״בכל
 לא ואם פינקס. אצל שם ישן היה הוא
 הס בביתו. מבקר היה לפחות שם, ישן

 טובים.״ חברים ממש
 או וחלילה, חס שאם, אומר להב

 טעות בגלל או מעורב שהוא זה בגלל
 הוא בכלא, יישב אפרתי מישפטית,

 מאוד. חזק אדם הוא יישבר. לא לעולם
 חברים לו מחכים שבארץ ויודע עקשן

₪ אנטלר רונית טובים•
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