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 שנערכה בעלה, שותף של בתו בחתונת שלה, המיליונים תכשיטי את תפארתם במלוא
 לרגל במיוחד ארצה הובאו והיהלומים האיזמרגד תכשיטי בהרצליה. ולידור במלון

 ממנה שנשדדו והטבעות הצמיד הענק, העגילים, את בתמונה עונדת היא זה. מאורע
זה. שבעמוד בשירטוט מוצג ושתיאורס לאומי, מבנק בצאתה ימים, 10 כעבור

 ד,מדי* בתולדות כיותר חגדור שוד ״■ן
1 1  כך כל בפשטותו. מדהים היה ה1

 הוא כי להאמין היה שקשה עד פשוט
 סיד־ איזו במאי היה אילו התבצע. אומנם

 שוד להסריט מעז טלוויזיונית רת־מתח
 חרוץ. כישלון נוחל הסרט היה זה, מעין
כה שוד לבצע ניתן כי מאמין היה לא איש

׳,;2^ הבונמנים ן
 בה בארץ, בר־מיצווה חגיגת בעת שמאל) 1
 על עונדת גילה כחודש. לפני התארחו 1
 מגן־דויד, שבמרכזו ענק־יהלומים צווארה ן
ממנה. נשדד לא זה תכשיט יהלומים. עשוי ן
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היום. באמצע במציאות ופשוט נועז
 האחרון. השישי ביום 12.00 היתה השעה
 ליד נעצרה לבנה 1802 ב.מ.וו. מכונית

 פיתוח, בהרצליה החוף שבכיכר המידרכה
 יצאה המכונית מתוך השרון. מלון מול

 כהה, ברונזה בגוון שזופה תמירה, צעירה
 צעדה היא קטן. שחור תיק כתפה כשעל
 15כ* של במרחק לאומי בנק סניף לעבר
המכונית. את החנתה בו מהמקום מטר

 כהת הצעידה יצאה דקות כמה כעבור
 הבנק. מפתה האסוף ה־שיעד ובעלת הפנים

צבעו ניילון שקית גם בידה החזיקה עתה
 הילטון. מלון שם התנוסס עליה גדולה נית

 בתי- שני פני על ׳חלפה מהירים בצעדים
 ישבו איש כעשרים לבנק. הסמוכים הקפה
 ה־ שעל בתי-הקפה בכיסאות שעה אותה

 את אחריה היפנו מהם כמה מידרכה.

 התפעלות. שריקת השמיע מישהו מבטיהם.
 ובעלת הגיזרה דקת ),28( בוכמן גילה כי

שגב הנשים מסוג היא האצילית, ההופעה
 באופן מבטיהם את אחריהן ■מפנים רים

רפלקסיבי.
 המידרכה. שליד למכוניתה התקרבה !גילה

המכו לבין בינה הפרידו מטרים חמישה רק
 הונדה אופנוע בדהרה הופיע זה ברגע נית.

 גילה ליד עליו. ישבו גברים שני שיחור.
 הגברים אחד מהירותו. את האופנוע האט
 להבחין אפילו שתספיק מבלי לעברה. זינק
 לעבר ידיו את שלח אליה, התכופף בו,

 נרתעה, המבוהלת גילה שבידה. הניילון תיק
 משך האיש אבל בשקית. בכוח החזייקה

 השקית של הפלסטיק ידיות בחוזקה. אותה
 לעבר זינק השקית עם האיש בידה. נשארו

ל דהר והאופנוע עליו התישב האופנוע,
תדמור. למלון המוביל בכביש מיזרוח, כיוון
 איש בילבד. דקה חצי נימשך העניין כל

 לא במיתדחש שצפו האנשים מעשרות
 שאירע הבינו הם קורה. מה בדיוק תפס

 החרידו גילה של כשצרקחותיה רק משהו
 האופנוע בעקבות לדלוק ניסתה היא אותם.
 של לטווח עד הגיעה היא השקית. וחוטף

 היקשו הגבוהים עקביה אולם ■ממנו. מטר
 על השאירה האופנוע הריצה. את עליה

ממש יצא זה ברגע מאחור. הרחק הכגיש
הבנק שליד קוטל חשכרת־המכוניות רד

 ער בחתונה ענדה היא
 10 בשווי תכשיטים גונה

 וכעבור ־ מיליונים
הם ימים 10

ברחוב מידה נחטפו
 עיניו. מול התרחש השוד שכל צעיר,

 הראווה, חלון מאחורי שולחנו, ליד ישב הוא
 שלא היחיד היה הוא השקית. בחטיפת צפה

 ופתח ■למכוניתו נכנס עשתונותיו, את איבד
שנמלט. האופנוע אחרי במירדף

המר מטר. 500כ־ לאורך נמשך המירדף
 הלך הרודפת והמכונית האופנוע בין חק

 כי לרודף היה כשנדמה ואז, והצטמצם.
 עשה השודדים את להדביק עומד הוא

 הוא המידרכה. לכיוון תפנית האופנוע
 שהגישה עפר דרך לעבר שמאלה פנה

 עבר האופנוע ברזל. במוטות חסומה אליה
 העצים. שדרת בתוך ■ונעלם המוטות בין

אחריו. לדלוק יכלה לא המכונית
 בוכ- גילה צעקה !״מישטרה !״מישטרה

 הלך מישהו מכוניתה. ליד הנירגשת מן
 ״תירשמו בטלפון. המישטרה את להזעיק

 הצליחה היא גילה. ביקשה המיספר!״ את
האו של הזיהוי לוחית מיספד את לקלוט
 המיספר. ממנה ישכח פן חששה פנוע,

הח העברים מכל .664—798 :רשם מישהו
הת והמישטרה במקום אנשים להתקהל לו

 פקעה. גילה של ׳סבלנותה לבוא. מהמהה
 אמרה ולידור,׳׳ במלון שאני להם ״תגידו

 במהירות וגמעה למכוניתה נכנסה גילה,
בין שהפרידו המטרים אלף את מטורפת

נמלטו השודדים שני השודדים האחרון. השישי ביום הנועז השוד בוצע שם בהרצליה,
שרד מהמכונית חמקו צמוד עליו לרכב המשיך מהם אחד הונדה. באופנוע למקום הגיעו

משמו (תמונה ברזל הבנק מפתח שעה אותה שיצאה גילה לעבר מזנק כשחברו למידרכה,

־י] יי, המיליונים מיצעד
 פ להלן הזה. העולם עבור על־ידה השבוע רו

 האותי בצורת סיכת־זהב .2 צמה. דמוי זהב צמיד
 האנגל האות דמוי תכשיט־זהב .3 יחד. מחוברות

 צמיז, .5 ג׳יי. האנגלית האות בצורת מזהב תחות
1 יהלומים עגילי של עליונים חלקים .6 ויהלומים.


