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 במונית נסעו והשניים אמר, בנהריה,״
החדשה. השכורה לדירה
 מסגירה היתה לא כי אז אמרה אמו

 לכלא נכנס ״הוא למישסרה. בנה את
 הכל. בסר טיפש־עשרה בן ,18 בגיל
 חייו כל את שיבלה צודק זה האם

בכלאי'
 בוזגלו נעצר כאשר בכתה ריקי
 לו שתחכה נשבעה היא לכלא. והוחזר

 מיש־ של בבוטיק לעבוד אף והתחילה
בנתניה. בוזגלו פחת

 בכלא נשאר בוזגלו עברו, השנים
 שנה 14 של מאסר וריצה 1985 מרס עד

 ברישיון, שוחרר אז חודשים. ושמונה
 חמש מעונשו. שלישים שני ריצוי אחרי
 כמ־ מעליו תלויות נותרו השליש שנות

 נו־ עבירות יעבור שאם אסר־על־תנאי,
האח השליש לריצוי לכלא ספות-יוחזר

רון.
 בו־ נתפס שיחרורו אחרי חודשיים

 על־ למאסר ונידון בגניבה, שוב זגלו
בענ דיון החל שנים. שלוש של תנאי
 להחזירו אם בוועדת־השיחרורים, יינו

בינ הזדמנות. עוד לו לתת או לכלא
לגר ונסע הארץ את בוזגלו עזב תיים
 ריקי בני״מישפחה. לו יש שם מניה,

מחייו. נעלמה
 1985ב־ שיחרורי ״מאז בוזגלו: סיפר

 לי שימש שלי העבר ככדור. התגלגלתי
 מיסגרת... למצוא הצלחתי ולא לרועץ
 לעשות ניסיתי רבות. סבלתי בעבר
 בגרמניה, בחו״ל, אפילו לשיקומי, הכל
 בחורה, שם היכרתי שלי. האחים אצל
 כיהודי. שם עצמי את מצאתי לא אבל

לארץ.' חזרתי
שוב, בוזגלו הורשע 1988 בנובמבר

השלום בבית־מישפט הודאתו, סמך על

 הוא מרכב. גניבה של בעבירה בנתניה,
בפועל. מאסר חודשי לשלושה נידון

 יעדה
ועדה ועוד

ועדת לפני שוב ד!ובא פעם ך*
 יש אם שתחליט כדי השיחרורים, 1 !

שמ הוועדה שלו. השליש את להפקיע
של דבריו ואת התובע דברי את עה

 למיקרה מיוחדות סיבות היו כי גם לנו
 היה אמור בוזגלו הנוכחית.״ העבירה

.1989 בפברואר 7ב־ מהכלא להשתחרר
 מיד נזכרה הכללית שהתביעה אלא
 משנת בוזגלו, של הקודמת בעבירה

 ועדת־ה־ מעיני נעלמה אשר ,1985
בעניינו. חוזר דיון וביקשה שיחרורים
 בוזגלו הוזמן שיחרורו, לפני שבוע

שמ זו אחרת. לוועדת־שיחרורים שוב
להפקיע והחליטה הנימוקים, כל את עה

 אורי, אחרי נמשך חלש״האופי דנינו
 בסי- איתו להתמודד וניסה המנהיג,

שלו. פורי־הגבורה
נו אורי תי  רצח באשמת נעצרו ו

 ונידונו הורשעו השניים איפרגן. משה
 נמצא מיזרחי אורי גם למאסר־עולם.

 עונשו ריצוי את ויסיים בכלא, עדיין
.1997 בשנת

 הוא גם נמצא קיש (.טומי*) יצחק
למאסר־עולם נשפט הוא בכלא. עדיין

 אבו, סלומון היה בכלא בוזגרו גבריאל עם ננגש שרא היחיד
מפשע חף שהוא השני, במישפט ההושעה אחו׳ גם שטען

האח בפעם שקרה ״מה שאמר: בוזגלו,
 לא וזה כך, על חרטה מביע אני רונה׳
הי חמה. מישפחה לי יש לעולם. יחזור
 אותי לשקם מוכנה בגרמניה שלי דידה

 גרמניה, יהודיה היא איתי. ולהתחתן
 מיקרה בי תראו אל בבית־חולים. אחות
 בהיותי חריג, היה שהיה, מה אבוד.
 סבלתי חודשים ארבעה נואש. במצב

 לרופא. כסף לי היה ולא מכאב־שיניים,
 וניסע הבית את תמכור אמי כשאצא,

 הבחורה עם אתחתן אני לגרמניה. יחד
 בגלריה.״ שלי האחים עם ואעבוד

 כי שאם החליטה שוכנעה, הוועדה
 להפקיע אולי נכון מישפטית מבחינה

 הצדק מן זה שאין הרי השליש, את
 השליש שהפקעת מכיוון זאת, לעשות
 חמש למשך לכלא בוזגלו את תשלח
לש נידון שעליה עבירה על שנים,
 לאחר ״וזה בלבד. מאסר חודשי לושה

 שלוש לעבור כבר הספיק שהאסיר
נראה מעידה. כל ללא רישיון של שנים

 נפלה אכן כי לנו ״נראה השליש. את
מח ואנו הקודמת, הוועדה לפני שגגה
 ולהפקיע ההחלטה את לשנות ליטים

בכ נותר בוזגלו לאלתר' הרישיון את
למענו. עדיין נאבקים כשסניגוריו לא,

 את שוב בוזגלו יפגוש שבכלא יתכן
 הגדולה. מהבריחה הוותיקים חבריו

בכלא. נמצאים עדיין מהם רבים שכן

האתיים
 ),46(דנינו משה את יפגוש וא ך*

 באשמת־רצח. בכלא עדיין היושב 1 1
 ב־ רק עונשו ריצוי את יסיים דנינו
 בארץ נולד יפה־התואר החיפאי .1996
 משה במיקצועה. אחות גרושה, לאם

 למד ושם לצרפת, אביו אל נשלח
 מביקוריו באחד תיכוניים. לימודים

 הוא גם מיזרחי, אורי עם התיידד בארץ
משה כי סברה המישטרה יליד־חיפה.

יס הוא בכלא־שטה. נגר יפת רצח על
.1995ב־ עונשו ריצוי את יים

 בבריחה היחידי האשכנזי היה קיש
 ואחרי טוב, תלמיד היה כילד הגדולה.

ר מלצרות למד העממי בית־הספר ש  ב
 ושוחרר לצבא להתגייס סירב הוא תון.

 16 מגיל נפשיות. בעיות בגלל כנראה
 יוצא היה הוא למישטרה. מוכר היה

 על היה האחרון ומישפטו לכלא, ונכנס
 שנים. לארבע נידון והוא פריצות,

 למאסר- ונידון ברצח הסתבר בכלא
עולם.

 בין היה הוא שגם מכורש, מאיר
 מהכלא להשתחרר הספיק הבורחים,

 ,1986ב״ לשם חזר אך הבריחה, אחרי
יש הוא שנים. לשמונה נידון כאשר
.1994 בשנת מהכלא תחרר

הבי בראש־העין מכורש של חבריו
 אהבתם את הגדולה, הבריחה בזמן עו,

 מחביא הייתי אלי, בא היה ״אילו אליו.
שלי,״ טוב חבר הוא בעיות. בלי אותו

 בני־מישפחתו משה. איתמר שכנו, אמר
 איחולי־הצלחה. לו שלחו מכורש של
והת לחו״ל, לחמוק יצליח כי קיוו הם

באיש. יפגע שלא פללו
 ■״ הצליח לא מהכלא השתחרר כאשר

 חיש־מהר בחוץ. מעמד להחזיק מכורש
לת לכלא וחזר החוק, עם שוב הסתבך

ארוכה. קופה
 בכלא בוזגלו יפגוש לא שבו היחיד

 ויפה־תואר, קשוח גבר אבו, סלומון הוא
בתל כפול ברצח פעמיים שהורשע

 רוצח היה כי בזמנו נחשד הוא אביב. ׳
 ונהגו מיזרחי שמטוב את שרצח שכיר,
 סיב־ רקע על בתל־אביב, אלנבי ברחוב

התחתון. בעולם סוך
 למאסר־עולם ונידון שהורשע אחרי

 חף- הוא כי לטעון אבו המשיך כפול,
 ־* בשניים. שירה הוא לא וכי מפשע,

לעצ גייס עצומה ובסבלנות בשקדנות
והצ ראיות אסף ותומכים, אוהדים מו

 , מיקרה — במישפט־־חוזר לפתוח ליח
 המישפטית בהיסטוריה ביותר נדיר

 בבית- נפתח החדש מישפטו בישראל.
 והראייה בתל־אביב, המחוזי המישפט
 שהיה האקדח, כי עדות היתה החדשה
 ירו שלא נקי נמצא כלי־הרצח, כביכול

בו.
 עדים העידו שבו מרתק, במישפט

 אבו סלומון הורשע רבים, מומחים
למאסר־עולם. שוב נידון הוא שנית.

 בין היתה רמלה מכלא הבריחה
ובג השנייה, לבין הראשונה הרשעתו

 בוועדת־ בעניינו הדיון נדחה ללה
 ריצוי את סיים אבו סלומון השיחרורים.

 .1987 באוגוסט לחופשי ויצא עונשו,
 מכל כי יתכן עוד. עליו שמעו לא מאז

 סיפור־ההצ־ הוא אבו סלומון הבורחים,
היחיד. לחה
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