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 מכל שונה ליברמן גילה של עצרה ףל
י  14 כבת הנראית הצעירה המעצרים. ■

 לבושה צבעונית, בשמיכה מכורבלת יושבת
 אין צמרירי. צעצוע ולידה אדום טרנינג

 מישפחה בני רק סביבה, וסוהרים שוטרים
במעצר. נתונה היא אבל אוהבים.
 חיים השופט החליט ימים כמה לפני
 בערובה, תשוחרר גילה כי נחמני, שימחה
במעצר־בית. ותשאר

 בבית הספה, על גילה יושבת לכן
 השייכת מרווחת בדירה ביפו, קומות

 ההורים משם. לצאת יכולה ואינה להוריה,
 הימים מאורעות בגלל שבורים, נראים

 מפשע רחוקים עמל, אנשי האחרונים.
 אזהרה בלי ההורים נקלעו ומישטרה,

 הנראית הקטנה, בתם לסיוט. מוקדמת
 עם עדיין שישנה וחסרת־אונים, תמימה

המישטרה. על־ידי נעצרה במיטתה, בובה
 שבוע לפני לדירה שפרצו השוטרים

 ארבע גילה של צווארה מעל הורידו ימים
 כי שתודה ממנה וביקשו שרשרות־זהב,

 חבורה של בפריצות נגנבו השרשרות
צורפים. לחנויות מאורגנת

ההאש על להשיב גילה שהספיקה לפני
 אביה המישטרה. לתחנת נלקחה מות

 וכאשר עליה, לשמור כדי אליה, התלווה
 שהשוטרים להם התברר לתחנה הגיעו

 פורצים, כנופיית ראש שהיתה חושדים
 תכשיטים, לחנויות פריצות 31 שביצעה

 גילה עתק. רכוש וגנבה כספות פיצחה
שר ארבע הם תכשיטיה כל כי הסבירה

הני וטבעת ממנה, שנלקחו הזהב שרות
 להוכיח בידה שיש אמרה, ועוד שלה. שואין

 צורף אצל מהשרשרות שלוש קנתה כי
 בעלה, לה הביא הרביעית ואת ביפו,

 בדירתה שנערך חיפוש ואמנם מיוון. כמתנה
 נוסף, תכשיט כל העלה לא הוריה ובדירת

כגנוב. החשוד אחר חפץ כל או
 הסבריה. למשמע גיחכו רק השוטרים אך

 מזעקי: עמנואל רס״ל לה אמר לדבריה
 הכנופיה. של המוח שאת יודעים ״אנחנו

 אחרי פשע!״ כולך המתכנן. הראש את
 לה אמר כינויי-גנאי, בכמה אותה שכינה

 שהיא כדי בשערותיה אותה יתפוס כי
 אתה חנויות איזה ״על חנויות. על תצביע

 הסביר והוא גילה. שאלה ז״ שאצביע רוצה
 שנפרצו, החנויות על להצביע עליה כי

התכשיטים. נגנבו ושמתוכן

תם  של חו
זרה ארץ

 לתחנת חזר גילה של הדואג כיה ^
 כי המוכיחות קבלות ובידו המישטרה

 את גילה קנתה שממנו היפואי הצורף
תמורתם. כסף קיבל תכשיטיה,

 כי ואמרו הקבלות את בדקו החוקרים
 גירסתם, על התעקשו הם מאמינים. אינם

 פורצים כנופיית של המוח היא גילה כי
 מפעילי אחד הוא בעלה וכי שבזי, משכונת

הכנופיה.
 הוזמן המישפחה בני של לחץ אחרי
 שם המישטרה. לתחנת היפואי הצורף
והוא שרשרות־זהב, עשרות בפניו הונחו

השוט נאלצו כדין, נקנו גילה על שנמצאו
לשחררה. רים

השוט אחד חזר ששוחררה אחרי יומיים
 גילה מתגוררת שם ההורים, לדירת רים
 כחודשיים. לפני בעלה, עם הסתכסכה מאז
למישטרה. שוב אותה הזמין הוא

 וכאשר לתחנה, אביה עם הלכה שוב
תכשיטיה את לקבל כבר תוכל אם שאלה

!תכשיטי!הזהב את שקניתי הוכחתי ..
 גילה. שקנתה אלה את לזהות התבקש

 הצורף בחר וקפדני מדוקדק עיון אחרי
 עדיין נותרה הנכונות. השרשרות שלוש את

 של חותם מוטבע עליה אשר הרביעית,
זרה. ארץ

 המיש־ בתחנת מעצר של שעות 24 אחרי
התכשיטים כל כי ברור היה כאשר טרה,

 אינם כי השוטרים לה הבהירו בחזרה,
 בבעלה. אלא ובתכשיטיה, בה מעוניינים

 למיל- נכנסו כי המישפחה בני ראו הפעם
 ודויד נהרי בני לעורכי־הדין ופנו כוד,

 על בשאלה למישטרה פנו השניים אופק.
 הרי במעצר, גילה את מחזיקים ולמה מה

עליה שנמצאו התכשיטים כי הוכיחה היא

 נמצאו. לא אחרים וחפצים גנובים, אינם
 תמיר המישטרה כי הוסבר להם גם אך

בעלה. תמורת גילה את ברצון

 רוצים ״הם
בעלי״ את

 ),27( ליברמן עופר גילה, של עלה ף*
 אשכנזי, ולאב יפהפיה תימניה לאם בן ^

 ,13 לו מלאו כאשר תל-אביב. בצפון נולד
 בשכונת להסתובב חזר עופר אביו. נפטר
 ישן. ציורי בבית סבתו גרה שם שבזי,

 והשניים ,16 בת כשהיתה הכיר גילה את
ה התגייסה ואז יצאו שנתיים זוג. הפכו

 לשרת לד■ נתן לא עופר אבל לצבא. צעירה
 אחרי קצר זמן נישאו השניים רב. זמן

גילה. של גיוסה
 הוריה אצל בתחילה התגורר הצעיר הזוג

 בתחילת להם עזרו גם ואלה גילה, של
 אמו עם יחד לגור עברו כך אחר דרכם.

 בשכונת הסבתא של הישן בבית עופר, של
 שנות ארבע אחרי שגם כיוון אך שבזי.

 ביניהם נתגלעו ילד, להם אין נישואין
 לבית גילה חזרה חודשיים לפני חיכוכים.

הוריה.
 דברים עושה שעופר מאמינה לא ״אני
 היתה ״במישטרה גילה. טענה כאלה,״

 בכלל.״ כך על ששמעתי הראשונה הפעם
 ואינה כיום, הוא היכן יודעת אינה היא

 ״אבל אותו. למצוא למישטרה לעזור יכולה
 השוטרים, אותי כשעצרו השניה בפעם

 שאני יודעים שהם לי אמרו בעצמם הם
בעלי.״ את רוצים רק והם מפשע, חפה

 אם יודעים אינם מישפחתה ובני גילה
 מאז הצו. קיום אחרי עוקבת המישטרה
 אף בדירה ביקר לא בערובה השיחרור

 בחוץ,״ שומרים הם אולי ״אבל שוטר.
 היא גם הנמצאת עופר, של אמו אמרה

כלתה. עם
 האם עופר, יחזור כאשר תעשה מה
 להשיב מה יודעת אינה גילה אליו? תשוב
 אומרת. היא ונראה,״ ״נחכה זה. בשלב

 עם בלילות לישון ממשיכה היא ובינתיים
י■ אלון אידנה . בובתה.


