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 לפניה נקרתה כאשר ולכן לכסף, זקוקה
במהי כסף להשיג יוצאת־דופן ההזדמנות
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ד עו  נע-רה1שה ב
ה ה ת ■ ה ת פ מ  

ח ן א ב ר ו ק  ־ ה
ה י ד ה י ד י ה  

ף ת ו ש ד ה ד ו  ש
ת ו א ש ו כ ר

נוד ס בו וי תו ע ה  ש
חו וו  אשה על די

ה ב ה א מ רו ו  שנו
די ל בי ע י ב א ו  ־ ?

ש ח ר ת ם ה קו מ  כ
ד ו ן י י 11 מ ש

ב בפרדס זר גבר עם בהיותה במכונית
 הקנאי בעלה כי אמרו השמועות מגדיאל.

 ועל עליה והתנפל אחריה שעקב הוא
 המישטרה אך בהם. וירח באקדח, מאהבה
 כאן היה לא כי גילתה בעניין שחקרה
 לשמו. שוד אלא רומנטי, משולש
ו־ גרושה, אומנם היא 31ד,- בת ברכה

 השוד בעת רעדה ידו אשר (מימין), מלכה עמרםדידהשותו
במיש׳ עדות שמסר בעת מאקדחו, נפלט וכדור

 יחד השוד את תיכנן כי בבית־המישפט גם הודה מלכת עמרם
בו. שירה לפני ושעון־זהב כסף ההולנדי מהתייר לקחת הצליח וכי ברכה,

 מושפלות, עיניהם בתא-הנאשמים, השניים
ש העבירות כי בשמם, מודים וסניגוריהם

 דרורה ד׳׳ר התובעת על-ידי להם יוחסו
אמת. הן פלפל

 והשופט הודעתם, לפי הורשעו השניים
 לשם המישפט המשך את דחה לוין דב

גזר־הדין. מתן

 היא השוד. את שוטרים עם יחד משחזרת ארזי ברכההפיתוי נעות
לכן, קודם ערב שפגשה הולנדי תייר עם יחסים קיימה

ההולנדי. את ששדד מלכה עמרם ידידה מוקדם, תיכנון פי על הגיע, לשם במגדיאל, בפרדם

 אחרי בערב. תשע בשעה רמתיים, במרכז
 לנסוע אותו הדריכה ונעימה קצרה שיחה
 בנעימים יבלו ששם כדי הפרדס, לכיוון

אמש. בליל' כמו
פגישה
בבית־חולים

 המוסכם, בפרדם חנתה ך•,מכונית
 ברכה אבל חלונו, את סגר ההולנדי 1 י

 חודש זה שהיה למרות פתוח חלון השאירה
 עברו לא והנה קריר. היה ובחוץ נובמבר,

 דמות הגיחה הפרדס עצי ומבין אחדות דקות
 הפתוח, לחלון ניגש חוא גבר. של חסונה

 את לתת הגבר על איים ששלף ובאקדח
 עור ארנק מכיסו הוציא ההולנדי כספו.
 לירות, 500 בסד כסף של שטרות יקר,
דרישתו. לפי לשודד נתן שעונו את ואף

 בבוץ עמרם מעד אם מדוע, ברור לא
מהתרג ידו רעדה שמא או שבפרדס,

 היטב עדיין הכיר לא הוא ואולי שות,
 לפתע כן. לפני חודש רק שגנב האקדח את

 מהאקדח שנפלט אחד וכדור יריח, נשמעה
 לצווארו וחדר ברכה של זרועה דרך עבר
ההולנדי. של

 בבית- השלושה. של דרכיהם נפרדו כאן
 לטפל כשבאו וההולנדי ברכה נפגשו החולים

הצ מרובות חקירות אחרי רק בפיצעיהם.
 של התמונה את להבהיר המישטרה ליחה

המיסתורי. והשוד היריות
ישבו המיקרה, אחרי שנה חצי השבוע,

 באשמת בתל-אביב המחוזי בית־המישפט
 כזה. שוד לביצוע ובקשר מזויין, שוד

או באשמתו, הודה לידה שישב הצעיר גם
יבשות. היו עיניו לם

ה מלאו שעברה, בשנה נובמבר בחודש
שנוו־תה גרושה אשה על סיפורים עיתונים
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 ברכה דמעות. מלאות עיניה היו השופט, בפני הודתה כאשר בבית־המישפט, אולם מזויין,
מזמן. לא שהכירה הולנדי תייר שדדה שנים, בעשר ממנה הצעיר ידידה, עם יחד כי הודתה

 21 לו מלאו שטרם צעיר מלכה, לעמרם
בשוד. שותפות לו והציעה שנים,

 בר- של בביתה מתגורר עמרם של אחיו
 כאשר הצעיר של עברו על ידעה והיא כה,

תוכניתה. את לו הציעה
 הכירה לכן קודם יום כי לו סיפרה היא

 ובילוי שיחה אחרי הולנדי. גבר בטרמפ
 לסיגריות, כסף ממנו ביקשה היא משותף,

שט של מרשימה חבילה מכיסו שלף והוא
 דולר, 100 של שטר לה ונתן דולרים, רות
סיגריות. שתקנה כדי

 יחסי־ קיימו שהשניים בכד הסתיים הערב
ה שני של רצונם לשביעות במכונית, מין

למחרת. נוספת פגישה קבעו והם צדדים,
 לנצל ברכה התכוונה הבאה הפגישה את

 לעמרם הסבירה היא ביותר. הטוב הצד על
ו ההולנדי, עם הפגישה את קבעה היכן

 אל הגבר את תנחה היא כי לו אמרה
עמרם. להם יחכה ושם מגדיאל, שליד פרדס

 אקדח, יש לעמרם כי לה הסתבר כאשר
 בהוד־השרון, מדירה כן לפני חודש שגנב

 ויסתיר בנשק, מזויין יבוא הוא כי הוסכם
בסרטים. כמו בגרב־ניילון, פניו את

שקבעו, כפי ההולנדי את פגשה ברכה
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