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 הערות העירה במקום, ששררה הבלתי־פורמאלית האווירה את ניצלה ארבל אדר. מיכל
 למקום הגיעה ארבל ההגנה. את לנהל אפילו וניסתה קול הרימה התעקשה, לעורכי־הדין

בתמונה. לידה הנראה פרוסט, אדם עורך־הדין פרסמן, עקיבא של ׳סניגורו עם יחד

1*0 "1,^ |1|*111111|*  מיכל של ביתה מול בשדה, גיבעה על מקומו את קבע |
 שפם פניו על נוכרית, פאה שחבש סמוי, שוטר אדר. ■*■■4111 #111 11 41

 בעדותו שסיפר מה את ראה אכן כי בית־המישפט את לשכנע ניסה מישקפיים, ולעיניו
 אילן מנחם המחוזי בית־המישפט שופט ניצב מצביע, הנראה השוטר, ליד ראה. כי

ארבל. עדנה עורכת־הדין התובעת, של ראשה מציץ מאחוריו חליפה). עם (נמוך־קומה,
 ישב פרסמן, עקיבא חזהב, בדניט !י*
 מיכגסיים כשלגופו בדירתו, נינוח *\

 הכינה אדר, מיכל הדיילת חברתו, קצרים.
 ש״בית־המישפט האפשרות לקראת מיץ,
למעלה.״ יעלה

 העברי הגדוד שברחוב לביתם, בסמוך
צל עיתונאים, להתקבץ החלו ברעננה,

 בערב 6.30 בשעה בדיוק ועורכי־דין. מים
 בית־ שופט מפוארת. מכונית במקום עצרה

ה מן יצא אילן, מנחם העליון, המישפט
 ומיגבעת מהודרת חליפה לבוש מכונית,
במיש־ התובעת :שניים צעדו לידו לראשו.

 ציבורית תשומודלב אליו שמושך פט,
 קומה, גבוהת אשד. ארבל, עדנה רבה,

 חום ספק שיעד בעלת אברים, גרומת
 עורך- ולידה דקות׳ ושפתיים שחור ספק
פרוסט. אדם פרסמן, של דינו

עורכי־ יתר להם המתינו כבר במקום
 צו פי על מחופשים. שוטרים ושני הדין
ב- השוטרים שני הופיעו שר־הפנים של
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 כשהם שמם, את לגלות מבלי מישפט
 צבועים שפמים נכריות, פאות חובשים

כהים. ומישקפיים
 ליד בית־המישפט של הלילי הביקור

 ישירה תוצאה היה אדר מיכל של ביתה
השוט לבין ההגנה בין שפרץ ויכוח, של

 בבית״ עדותם מסרו שאלה בעת רים,
 השוטר לכן. קודם אחדים ימים המישפט,
 פיזר רב, עצמי בביטחון העיד המחופש
 שנשבע אחרי בשפע, ומיספרים עובדות

 הזהב תפיסת בליל עמד הוא לדבריו כדין.
 מיכל של לביתה סמוכה גיבעה על בשדה,

 לדבריו מהבית. מטר 30 של במרחק אדר,
 השלישית בקומה שקרה מה כל את ראה
 מיכל של המשותפת בדירה הבניין, של

 בצורה תיאר הוא פרסמן. ועקיבא אדר
 הוחזק שבו הג׳יימס־בונד תיק את פלסטית

 שבקלים, קל ספק שעורר מבלי הזהב,
הכל. את ראה שאכן

מרדכי אדר, מיכל של עורד־דינה

 •צא בית־המישנט
לבדוק כדי לשדה

מה
 של במהימנותו פיקפק שורר, (״מוטי״)

עדו על שיחזור דרש המישטרה, עד
ישי את בית־המישפט כשהחל במקום. תו

ב לפחות כי התברר, הטבע, בחיק בתו
 בבית״המיש־ השוטר. דייק לא אחת עובדה

 מטר 30 של במרחק ניצב שהוא סיפר פט
 התברר, הגיבעה, על עמד כאשר מהבית.

 :שלושה לפי גדול הבית מן המרחק כי
מטרים. 90כ~

עדו אם לבדוק השעה הגיעה כך אחר
 לשאר ביחס גם מהימנה היתד. העד של תו

 מכשירי־קשר, עימו הביא שורר הפרטים.
 אל נשלח בית״המישפט של והמתמחה

השו המכשירים. אחד כשבידו הדירה תוך
 התבקש ותוקפני עצבני כבר שהיה טר,

 את ערך כאשר עמד שבו במקום לעמוד
 היכן זוכר אינו כי טען, תחילה התצפית.

שורר לו הציע כאשר המקום. היה .בדיוק

עורך־ שורר, מרדכישרו־הדץ
אדר, מיכל של ינה

הד שבאמצעות,־ מכשיר־קשר, בידו החזיק
 הבניין בתוך שהיה המתמחה את ריו

ג׳יימם־בונד. תיק גנם התעמלות וערך

 השוטר בית־המישפט. של עמידתו ממקום שנראתה כפי הזוג, בני שלהדירה
 שלו התצפית בין המרחק כי טען בתצפית, עמד הוא כי שהעיד הסמוי,

 90כ־ היה המרחק כי התברר כך אחר מטרים. 30 היה ואדר פרסמן של הבית לבין
 כשהגיע הזהב. היה שבו הג׳יימס־בונד תיק יאת ראה כי השוטר, טען עוד מטרים.

 שהפריע המירפסת, בתחתית זכוכית במעקה להבחין היה אפשר למקום, בית־המישפט
הסמוי. השוטר של התצפית ממקום הדירה בתוך השולחנות על שהונח מה את לראות

 אחרת. בנקודה בחר הוא הדירה, בתוך
 עמדתי, לא בעצם ״אני סיכם: כך אחר
הזמן.״ כל רצתי אני

ב ג׳יימם־בונד תיק למצוא היה קשה
התבי לדברי שהיה המקורי, התיק מקום

השכ אחד התנדב לבסוף זהב. מלא עה
 הורה שורר תיק. לפרסמן להשאיל נים

ה על הג׳יימס־בונד את לשים באלחוט
 של האורחים בחדר ביותר הגבוה רהיט

 אפשר אי מהשדה אותו. ולפתוח הזוג, בני
ה היה לא ואילו התיק, את לראות היה

 לראות בוודאי היה אפשר מחופש, שוטר
 כיצד ראתה התובעת פניו. על הסומק את

 ביקשה היא חשובה. עדות מידיה נשמטת
התעמ שיעשה בדירה שהיה מהמתמחה

ונר למעלה, אותו ״תרים :התיק עם לות
 המתמחה לראות.״ אפשר אם מכאן אה

נר ואז הכתפיים, לגובה התיק את הרים
 ואילו ריק, היה הדמה תיק רק־חלקו. אה

הת טענת לפי גדוש, היה המקורי התיק
זהב. של קילוגרמים 25ב־ ביעה,

 עו־ לבין השוטר־הסמוי בין קלה תקרית
המ את מכל יותר ביטאה שורר רך־הדין

 בית- של זו מוזרה בישיבה ששרר תח
 השוטר את להרגיע ניסה השופט המישפט.

 לדאוג, מה לך ״אין לו: ואמר העצבני
 האמת.״ את תגיד שלך, מישפט לא זה

 לו שיש חושב ״אני ואמר: שורר התערב
 תמיהה השופט הביע כאשר לדאוג.״ מה

 ״אנחנו שורר: הסביר הדברים, למשמע
 לשר־הפ־ אפנה ואני שיקר, שהוא ניווכח

 שמו, על החסיון את להסיר בבקשה נים
 עדות- על תביעה נגדו להגיש שאוכל כדי

שקר.״
■ ינאי יוסי

 על ביותר הטובה הנקודה את למצוא
 הוא שבה כנקודה אותה ולקבל הגיבעה,

שנר בנקודה השוטר בחר בתצפית, עמד
 שאי־ כשהתברר ביותר. הגבוהה לו אתה

שונים פרטים בבירור משם לראות אפשר
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 לחייו, חשש קיים כי בטענה אותו, רו
 כי התברר, כאשר במייוחד עצבני היה

 בעדות דייק לא הוא אחד בפרט לפחות
מצוייר. ושפם נוכרית פאה לשוטר שמסר.


