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ג  וב־ במדרגות עמדות, השבוע תפסו י

 בית- של השישית הקומה מיסדרונות
ל בכניסה בתל־אביב. המחוזי המישפש

 ד״ר השופטים של הרכב ישב שבו אולם,
 בן- ומרדכי וולנשטיין שולמית צלטנר, זאב

 מ- כל של גופו על חיפוש נערך דרור
 לנסיון־התנקשות מחשד להיכנס, שהורשה

ל שעמדו עדי־המדינה שני של בחייהם
הופיע.

ב כמו ניראה עצמו בית־המישפט אולם
מישטרת של המרכזית היחידה כלשי מצור.
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בהרצ השוד את המישטרה למען משחזרת כתריאל נעמיבהרצליה שוד
השנה, באפריל 6ב־ בלילה, אחת בשעה שבוצע ליה,

בנשק. ומזוייניס פנים רעולי שודדים ארבעה על־ידי בהרצליה־פיתוח, אנטוניו במיסעדת
. בקולנוע דוגמה

מתוך בתמונת־בריחה כאן, האגדי. וקלייד

 לזנק נכונים פעה, בכל עמדו תל-אביב,
ש עדי-המדינה, של חייהם על להגן כדי
 חבריהם- פישעי על לספר אמורים היו

לכנופיית
 המיקזטרה עצרה השנה אפריל בחודש

 ל- בהשתייכות כחשודים צעירים, תישעה
מ שוד־מזויין מעשי 13 שביצעה כנופייה

.1975 אפריל חודש סוף עד 1974 ספטמבר
 נעמי צעירה, אישה היתד. העצורים בין

 מילחמת אלמנת ארגנטינה, ילידת כתריאל,
ני נעמי ילדים. לשני ואם יום־ד,כיפורים

 רפאל הנאשמים, אחד עם סועד רומן הלה
 מיסעדת את לשדוד יצאה איתו ויחד מסי,

בהרצליה. אנטוניו
 רק השבוע ישבו ספסל־הנאשמים על

 שנתפסו הגיבורים תישעה מתוך שיבער.
 כת- נעמי מהם, שניים המישטרה. על־ידי

 עדי- של מעמד קיבלו חיימי, ואריה ריאל
 תמורת מישפט. יתנהל לא ונגדם מדינה,

חברי נד1נ בבית־המישפט העידו הם זאת
 מעשי־השוד על מפורטת עדות ומסרו הם,
הכנופייה. של

 מן מרתקים ►קטעים מביא הזה העולם
בחקירו עדי-המדינה שני שמסרו העדויות

 כתריאל נעמי של עדותה במישטרה. תיהם
ונתקבלה, לבית-המישפט הוגשה במישטרה

 אריה ,2 מס׳ עד־המדינה של עדויותיו ועל
 בין בבית־המישפם, הקרב נמשך חיימי,

התביעה. לבין הנאשמים של סניגוריהם
 כת• נעמי של המלא וידוייה זהו
 ל• בהצהרתה שנמסר כפי ריאל,

:מישטרה
האמת את סיפרתי שלא מצטערת ״אני

 היזם מבינה ״אני
 בעצם שרפי
אותי׳ סיור

 מרפי נורא שפחדתי בגלל וזה מהתחלה,
 גם ולכן ססי, אברהם ומאחיו ידידי, ססי
חשו עם שקשור מה כל את סיפרתי לא

 שלי, בעדות ססי. רפי השתתף שבהם דים
ש פחדתי בערך, חודש לפני שמסרתי

 בשביל בי יתנקמו ססי ורפי ססי אברהם
 פחדתי שקרה. מה כל לכם מספרת שאני זה
שגם בחגלו, ומגבריאל בוארון ממשה גם

 במ̂י עליהם מספרת שאני בגלל בי יתנקמו הם
 הקו בעדות סיפרתי לא ולכן שעשו, חשודים על
 ואני עכשיו, לספר רוצה שאני הדברים את

מהתחלה. הכל להתחיל
 1 במכונת־אמת, לבדיקה אותי שלקחתם אחרי

 הסתיר לא ססי שרפי כשאמרתי שיקרתי שאני
 אב שאגי טעם שאץ ראיתי בחולון, שלי בדירה
 רפי על ולחפות להמשיך יותר טעם אין לשקר.

 (מי| מיקי אתיו חיימי, אריה בוזגלו, גבריאל
 בשודים. שהשתתפו והיתר בוארון משה חיימי,

 ומצש שעשיתי, מה על נקיפות־מצפון מרגישה
 אותי. סידר בעצם ססי שרפי היום מבינה אני

 יום-הכיםו במילחמת נהרג בעלי אלמנת־מילחמה.
 חרג ברעננה. אז גרנו הילדים. עם לבד ונשארתי

ודיכאון. בדידות
■ ■ ■

 שג אחרי בבית. אבא חסר היה שלי ילדים 1■■
 י? שני עם בודדת נשארתי נהרג, ז״ל רמי /

 ז? שאני והרגשתי בערך, חודשים שלושה במשך
 א לאף מאחלת שאיני נוראה הרגשה זו לגבר.

 למילת' זקוקה הייתי ביותר. קשה במצב עמדתי
 בו שהייתי משום בעיקר לחברה, לד.בנה, דוד,

 התגורז שבה בסביבה לכביש, מעבר ומדוכאת.
 1 רפאל בשם גבר התגורר ברעננה, בקריית־שרת

יו וקיימנו מאוד התיידדנו ואנו בדירתי לבקר שבא


