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ה בדקה הגדולה לבדיחה שנים ש במלאת בכלא. שוב בוזגלו. גבדיאל לנ אי
ת מלם במעט לבודחים. מאז קדה מה אלון לאסירים? שיקום יש האם ש
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*

 בוזגלו גבריאל חזר חודש פני
 לשהות הצליח הוא הכלא. אל /

הש שהופקע לפני שנים שלוש בחוץ
 חמש את להשלים חזר והוא שלו, ליש

 בכלא. הנותרות השנים
בורחי אחרון בוזגלו היה 1979ב־

 כי היטב, תוכננה הבריחה כי אז חשבו
 שהכינו מבחוץ עוזרים היו לבורחים

 הם וכי מתוחכמת, מערכת־מילוט להם
 הבריחה. לאחר מיד הגבול את יעברו
 ושניים יהודים, היו מהבורחים שישה

והיהודים מיד, נתפסו הערבים ערבים.

(1979)אמו עם ריקי
מח״ו נעלמה היא

במ לכלא. והוחזר שנתפס כלא־רמלה,
 המישטרה ערכה שנה חצי כמעט שך

 בני־מישפחתו אחרי עקבה אחריו, מצוד
 הצליחה ולא מארבים לו ערכה וידידיו,
ללכדו.

 עפות החלו כבר התחתון בעולם
 עם עיסקה עשה בוזגלו כי שמועות

 חבריו־לבריחה את ושהסגיר המישטרה,
במפ לגמרי שאז, אלא הרותו. תמורת

 זה לכלא. והוחזר בוזגלו נתפס תיע,
.1979 יוני בתחילת היה

 הספיק ובוזגלו מאז, עברו שנים 10
 בגרמניה, לחיות מהכלא, להשתחרר

 כעת מחדש. ולהסתבן לישראל לחזור
 ואבי יפתח דויד עורכי־הדין נאבקים
 וע- לפני בוזגלו של הרותו על עמירם

דת־השיחרורים.

כטף בלי
 מסו־ אסירים שמונה ברחו אשר ף•

,1979 בינואר רמלה, מכלא כנים
 רוב בציבור. להיסטריה הדבר גרם

 קשוחים, רוצחים היו הבורחים
 להפסיד, מה להם היה. שלא עבריינים

 אמצעי בכל יילחמו הם כי חשש והיה
רבים לכלא. לחזור שלא כדי

סם.דור

חודשים. חמישה תוך לכלא כולם חזרו
 ונחקרו, הראשונים נתפסו כאשר רק

 מאולתרת, בריחה זו היתה כי התברר
 בעזרת וחסרת־תיקווה. חסרת־תיחכום

הצ בחדר־האוכל, שעבד ערבי, אסיר
חו ולעבור קיר לפרוץ האסירים ליחו
 מזג־האוויר בחוץ. עצמם את ומצאו מה,
 כסף, היה לא לבורחים וגשום, קר היה
 נתפסו והם אמצעי־תחבורה, או מזון
 לחמוק הצליח בוזגלו רק זה. אחר בזה

מחפשיו. מידי
 אז פנה כספי(בוזגלו) מיכאל אביו,

 )17.1.79(הזה השלם באמצעות בנו אל
להיפגע. ולא להיזהר ממנו וביקש

 בוזגלו היה מהכלא ברח כאשר
 לכן קודם שנים שלוש שנידון צעיר,

 מיקרי־שוד. 11 על מאסר שנות 18ל־
 הודיע הממושך למאסר• נידון כאשר

 עונשו, ריצוי את יסיים לא כי מיד
ויברח.

הב לפני לברוח ניסה פעמים שלוש
 מיד. נתפס פעם ובכל הגדולה, ריחה

 כי גילה כאשר התייאש. לא הוא אך
 אז — מכלא־רמלה בריחה מתוכננת

הצט — במדינה ביותר השמור הכלא
לבורחים. מיד רף

בוזגלו לגבריאל ודתה מנערותו

דר בכל אותו ליווו והן לנשים, חולשה
 שהביאה היא אשה כי אז סיפר אביו כיו.

.כש בנו. של הראשונה להסתבכותו
 בדירת להתגורר עבר לגיל־גיוס, הגיע
 ,1979ב־ האב סיפר ברעננה,״ אחיו

 בחורה, איתו וראיתי לשם ״הזדמנתי
 לי התברר ממנו. מבוגרת יותר קצת

 ערביה אמה לבת, אם גרושה, שהיא
שיכור... ואביה

 אותו תפסה כבר הזאת .הבחורה
שפו עד לצבא עוד חזר לא הוא ברשת.

 הסבריי, כל איתה. לחיות והמשיך טר,
 עזרו. לא אותו, הורסת הזאת שהבחורה

 טענו במישטרה בכירים קצינים גם
גברי. את הפילה הבחורה כי לפניי

כן  הי
ם  ה

? כיו□
רמ מכלא הגדולה בגריחה

 שמונה ברחו ,1979 ביגואר לה,
 ערבים, היו שניים אסירים.

יהודים. ושישה
 שוחרר - אגו סלומון •

 והוא ,1987 באוגוסט מהכלא
חופשי.

 קיש (״טומי״) יצחק •
 ב־ עונשו ריבוי את יסיים -

1995.
 יסיים - מיזרחי אורי •

.1997-3 עונשו ריצוי
 יסיים - דנינו משה •
.1996-3 עונשו ריצוי

ר אי מ ש- • ר  שוחררמגו
 לכלא חזר אך הבריחה, אחרי

 לשמונה נידון ואז ,1986-3
מאסר. שנות
 - גוזגלו גבריאל •

 בחוץ שהה ,1985ב״ שוחרר
 לכלא חזר אן שנים, שלוש

 שהורשע אחרי 1988 בנובמבר
 חודשי לשלושה ונידון בגניבה
 הופקע מגד כתוצאה מאסר.
 לרצות ועליו זכה, שבו השליש

שנים. חמש עוד
 הצליח לא הזה״ ״העולם

 האסירים לשני קרה מה לברר
בבריחה. שהשתתפו הערביים,

 גבריאל אליה נכנס בפורים, פעם,
 אמר הוא מתנות. דרשה והיא הביתה

 ללכת אותו שלחה והיא כסף, לו שאין
התחיל." זה כך לגנוב.

 בכל בוזגלו אחרי חיפשה המישטרה
 את אז עצרה נדמה, המדינה, מקום.

 של תנועה כל אחרי ועקבה נשימתה
 התגורר בוזגלו ואילו הנמלט. האסיר

 שהכיר נאה צעירה עם תקופה אותה כל
 הארץ את לעזוב ותיכנן בריחתו, אחרי

 1000 לו היו .אילו מישפחתו. בעזרת
 לשכור כדי גורלי, ערב באותו לירות
 אותו. תופסים השוטרים היו לא מונית,

 את ועוזב תוכניתו את מבצע היה הוא
 אליו,״ מצטרפים היינו ואנחנו הארץ,
בוזגלו. של אמו מרים, אז סיפרה

טרמפ
לבחורה

 בוזג־ היה מהכלא בריחתו חרי ס
 הוא ארוכה. תקופה משך ונד נע לו 1\

 וערב במוניות, למקום ממקום נסע
 המונית את עצר לנהריה, בדרך אחד,
 שביקשה נאה צעירה למען נסע שבה

 ה־ בת אלמדו (.ריקי״) ריבקה טרמפ.
 מביתה ברחה חטובה, שחרחורת ,19

 יצאה שנים וחצי שלוש בפתח־תיקווה.
להת סירבה אבל בעל־מוסך, בחור עם

 היא בני־מישפחתה. כרצון איתו, חתן
 וש־ גדול, קנאי שהיה מהמחזר, חששה

הזדמנות. בכל אותה היכה
 שב־ דודה אל ממנו ברחה כאשר

או ולקח בוזגלו לה עצר קריית־אתא,
טרמפ. תה

 עצמו את הציג שהתגלגלה בשיחה
 להחזירה הציע הוא מנורווגיה. כתייר

 ריקי אבל ליבם, על ולדבר לבית־הוריה
האצי התייר לפני התחננה היא סירבה.

נע והוא איתו, להישאר לה שירשה לי
לה. תר

 בבוני בוזגלו התגורר תקופה באותה
הצ ריקי בקיסריה. שפת־הים על גלו

 לזה. זה נקשרו והשניים אליו טרפה
 )27.6.79( הזה להשלם אז סיפרה ריקי

 טוב והיה ואהבה, חום לה נתן בוזגלו כי
 היא אז. עד שהכירה מי מכל יותר אליה

 האמיתית, זהותו על מאומה ידעה לא
 שחזר מנורווגיה תייר הוא כי והאמינה
 של בתחפושת בחר בוזגלו לישראל.

 מאחיותיו שאחת מכיוון נורווגי תייר
 ידע ובוזגלו לנורווגי, נשואה היתה
שם. החיים על מעט

 את בוזגלו עזב בבונגלו שבוע אחרי
מפת כשבידו וחזר שעה לחצי הבית
יותר ונוח גדול בית לנו .שכרתי חות.

)20 ד1בעם (המשך

אבו סלומון
חופשי

קיש יצחק
1995 עד

דנינו משה
1996 עד




