
מעשיו, על מתנצל שהפורץ לספר שיוכל כדי שוד, לביים רק שרצה ,טען הוא בית.

 •©אין בחושבו לדירה, נכנס ורץ ה
 ז־ בחדרים מסתובב1 הוא בבית. איש ״

 העוז־ קשישה. בעוזרת־בית ׳לפתע ׳נתקל
 בקולי־קולות. ׳לזעוק מתחילה המבוהלת רת

ואו בכוח בה אוחז עליה, מתנפל הפורץ
 לי הגלי ולא לצעוק תמשיכי ״אם מר:
 אך אותך!״ אאנוס אני הכספת, היכן

הפו בהיסטריה. לצעוק ממשיכה העוזרת
 צועקת המקום. מן ונמלט אותה עוזב רץ

 !״שקרן וגם גנב ״גם :העוזרת אחריו
למצי שיהפכה כימעט זו ישנה בדיחה

 ,49 קפלן שברחוב המפוארת בווילה אות
 של ההיסטריות זעקותיה בהרצליזדפיתוח.

 תמר הווילה, בעלת את הזעיקו העוזרת
 עם ושוחחה הבית בחצר שעמדה חשין,

שכנה.

ה סיפרה פורץ!״ כאן היה רגע ״לפגי
 ״הוא למעסיקתה. בבהלה המבוגרת עוזרת
 פית- אבל עלי, ונשכיב למיטה אותי הפיל
וברח.״ קם אום

 של מטרתו בי התברר מהרה עד אך
העוז את לאנוס דווקא היתד. לא התוקף

 אחריו שהשאיר נייר דף גבי על רת.
 מילה ״אחד :משובשת בעברית ירשום היה

ל הכספת?״ איפה ותמותי, מידי יותר
 שהיא !תמר, סיפרה ׳לבית ׳שהוזעקו שוטרים

 ביעיומ- פי חישין, צבי הפרופסור של אשתו
 ,מהמקום, הבורח בצעיר הבחינה בחצר דה
 זעקת שהעוזרת בשער, אופנוע,* גבי על

בקול.
חוד שלושה לפני אירע זה מוזר מיקרה

ד,רצ־ מישטרית חיפשה רב זמן במשך שים.

 שאליה בהרצליה־פיתוח, חשין מישפחת של הווילההתנגדה אמאנ
(בת חשין תמר האס, כי סיפר הוא בודו. אדי פרץ

השוד. את ביים אמונה את לרכוע וכדי עימו, בתה של ליחסיה התנגדה משמאל), מונה
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 ויחסי ההנגדה הבוובסוו שר אשתו
ץ כ׳ וטוען שלה לווילה פו

 להבחין הדופן. יוצא השודד אחר ליד,
 תמר גם הצליחה. לא העוזרת פניו בתווי

אופ גבי על שנמלט הצעיר את זיהתה לא
 מידע בעיקביות שבועיים, לפני אולם נוע.

 צעיר ,נעצר למישטרה, שהגיע מודיעיני
 והוא פלילי, עבר לו יש הרצליה. תושב

אופנוע. בעל גם
 רושס

האמא על
 (״אדי״) אדווארד הודה חקירה הרי ^

 יחד אולם._^במעשה27ה־ בן בודו
 מדהים.' סיפור חוקריו זאת״גףליל״״־לפני עם
 של רב זמן מזח ידידה הוא כי טען, אדי

 .17,־יד בת ליאור חשין, ותמר צבי של ביתם
 ליאור ישל ליחסיה תמר התנגדה לדבריו

פנים ביבושת פעם אותו גירשה ואף עימו,

 על רושם לעשיות רק ״רציתי הבית. מן
 ״התכוונתי לחוקרים. אדי סיפר האמא,״
 להפחיד, כדי שוד ולביים לבית לפרוץ

 תיכנג־ אותי. שיזהו מבלי לברוח ואחר־כך
 לאמא ולספר ימים כמה כעבור לחזור תי

 ושהפורץ בעניין שטיפלתי ליאור של
 הזה. לבית לחזור לא ומבטיח מתנצל
 ולא אותי תעריך היא זד, שאחרי חשבתי
 יוצאת שהיא בגלל בעיות לליאור יתעשר,
איתי.״

ל במגמה י״ב, בכיתה הלומדת ליאור,
ב העירוני התיכון בבית־הספר ספרות,

 במישטרה. עדות למסור הוזמנה הרצליה,
 שלי״, טוב ידיד הוא ש״אדי אישרה היא

 דבריה אולם זו. לידידות מתנגדת ושאמר,
 שופט לפני הובא אדי לידידה. סייעו לא

המע תקופת בתום ימים. לשיבעה ונעצר
 בפני מעצר. הארכת המישטרה ביקשה צר

טען מצא אליהו התיל־אביבי השלום שופט


