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שבהן העבירות נוסף. שלישי ואדם כהן עברו התמונות, מיסדר־זיהוי את שערכו
לבית״ פריצה בצוותא, שוד היו הואשמו ב־ ישב שבו המעצר בחדר אליו בדרכם

הוגש אדרי נגד גניבה. וכן ובניין, דירות שהפך מועד עבריין עזיזה, ז׳נו זמן אותו

 שלא שוד על בכלא שנים מונה **ן
 חשב כך מאד, רב זמן הם ביצעת,

הר על עירעור הגיש כאשר אדרי יהודה
שעתו.
 בביצוע המשתתפים כאחד זוהה הוא

 בחודש בלוד, תכשיטים בחנות אלים, שוד
.1978 נובמבר
 דרך אחדים בחורים פרצו לילה אותו

מכ ובעזרת ישן, בניין של אחורית חצר
 לכן קדום שגנבו גז, ובלון ריתוך שירי

 את מרתכים החלו בסביבה, ממסגריה
 באותה התכשיטים. חנות של החלון סורגי

רות זקנה, אשה התגוררה אחורית חצר

נאן> <ששוחזו המבער יאוו השודדים את דהה שלה הגנו
 את פרצו השודדים מבין שניים תמם.
השו אולם נמרצות. מכות והיכוה דלתה
 במיק- ישן הסמוך בחדר כי ידעו לא דדים

 חיים הזקנה, של נכדה לילה, באותו רה
.17ה־ בן תמם

 את שמע המהומה, מכל התעורר הנער
 את ראה חדרו חלון ודרך סבתו, צעקות

 על קפא מפחד בכלבו. בועטים השודדים
הגה. ללא מחלונו להציץ והמשיך מקומו

 הפורצים, השתמשו שבו המבער, לאור
 אשר השניים, של פניהם את לראות הצליח
אותם. זיהה והוא הסורגים, בריתוך עסקו

 פרצו הם זממם, את ביצעו השודדים
 שלל גנבו מתוכה הכספת. את ופתחו לחנות

 אלף שש־מאות של בשווי תכשיטים של
לירות.

 ופנה מחדרו חיים יצא שהסתלקו אחרי
 אותה מצא הוא סבתו. שלום מה לראות
ה רפואית. לעזרה וזקוקה ופגועה חבולה

 ה־ בבית־חולים. אותה לאשפז דאג נער
 השודדים את לזהות אותו הזמינה מישטרה
שלה. התמונות באלבום

השוטרים, שאותם לכך גרם מוזר מיקרה

 בלילה בוצע כי לו סיפרו כאשר עד-מדינה.
 ז׳נו: אותם שאל תכשיטים, בחנות שוד

 ריתכו האחורית? החצר דרך בוצע ״השוד
 במסגריה?״ שגנבו במבער הסורגים את

 לפני הזה השוד את תיכנן כי סיפר הוא
 יהודה חברו את בו לשתף ורצה שנה, כחצי

אדרי.
 חשדו ז׳נו עם השיחה שאחרי למרות
 ל- דבר אמרו לא הם באדרי, השוטרים

 והוא הצילומים אלבום את לו הגישו תמם,
 יעקב ואת אדרי יהודה את מתוכו זיהה
 השוטרים על היה התקדימים לפי כהן.

 ב- נוכח יהיה אדרי של שסניגורו לדאוג
 מיסדרדזיהוי לעשות או מיסדר-הזיהוי,

 אנשים בין אדרי את להעמיד כלומר, רגיל.
 כדי דומים, ומיבנה־גוף צורה בעלי אחדים
ביניהם. לזהותו יוכל שתמם

באמ בזיהוי הסתפקה המישטרה אולם
 שהיו שהתמונות למרות תמונות, צעות

.1972 בשנת צולמו ברשותה
הגי השודדים של זהותם את משבררו

אדרי, נגד כתב־אישום הפרקליטות שה

 פשע, לבצע קשר על נוסף אישום פרט
דנו. ועל-ידי על־ידיו שתוכנן השוד כלומר

 לי ״שיחתכו
היד״ את

 שרה התובעת שאלה בית־המישפט ף*
 מזהה הוא אם תמם, העד את פריש *■
הס הוא השוד. בליל שראה האנשים את

 שישב כהן יעקב את וזיהה סביבו תכל
 הכל להפתעת אולם הנאשמים, ספסל על

 בשוד, שהשתתף השני, הבחור כי טען
 שאדרי למרות בבית־המישפט, נמצא אינו
ה ספסל על כהן, של לצידו ממש ישב

נאשמים.
 מדוע מייד הבין התמונות את שראה מי

 בתמונה אדרי. את לזהות תמם הצליח לא
 היה 1972 משנת בידי-המישטרה, שהיתה

 על שנים. בשבע וצעיר שיער מגודל אדרי
 שיער, קצוץ בחור ישב הנאשמים ספסל
המזהה. מהתמונה בצורתו לגמרי שונה

וישראל בר נחמיה לוין, דב השופטים


