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 )54 מעמוד (המשך
 אלמונים, עליהם התנפלו חונה,
 עירום החוצה, היהלומן את זרקו

 במכוניתו וברחו היוולדו, כביום
חפציו. וכל הערומה הנערה עם

 גם היום. עד נמצאה לא הנערה
 אך אלמונים. נותרו השודדים

יהו עמי נגד הוגש כתב־האישום
מתל־אביב. )30( דה

יהו היה כתב־האישום לדברי
 שמאחרי והמוח החיה הרוח דה

 היהלומן את הכיר הוא התוכנית.
 יש כי וידע מה, זמן מזה חוי יעקב

 יהלומים לליטוש בית־מלאכה לו
 גם עובד הוא וכי הבורסה, ליד

יה מעביר הוא כך ולשם בביתו,
 ובחזרה. לביתו מהבורסה לומים
היה עם למשא־ומתן נכנס יהודה
 יהלומים ממנו לקנות כדי לומן,

הס הוא לירות. מיליון בכחצי
ו במיגרש חלקו את שמכר ביר׳

רו הוא אותו גדול, סכום הרוויח
ביהלומים. להשקיע צה

 הקונה רעדלי־פנים. שניים
 יהלומים, ובחרו ישבו והמוכר

 (בריפקר,) לחפיסה הוכנסו אשר
 והיתד. יהודה, על־ידי שנחתמה

 התשלום. עם לו להימסר אמורה
 30ה־ העיסקה, תוכננה בו ביום

 מ־ היהלומן יצא ,1980 בדצמבר
 בטמ־ פגש מכוניתו וליד מיפעלו
 אותו הזמינה היא היפה. פיסטית

 והוא בילוי, לשם לגני־התערוכה
במכו מתפשטים בעודם התפתה.

 רעולי־ אנשים שני הופיעו נית,
ה את היכו למכונית, פרצו פנים,

 זרקוהו ראשו, על באקדח יהלומן
 למהמקום וברחו המכונית מתוך

עמם. הערומה כשהטרמפיסטית
היהלו לבית יהודה בא למחרת

 את למצוא לו לעזור והציע מן
נמ חיפוש אחרי ואמנם, מכוניתו.

 אלף ביקש יהודה המכונית. צאה
 המכונית, מציאת תמורת דולר

 יודיע לבל היהלומן את והזהיר
אותה. מצא כיצד למישטרה

ה את הביאו הללו הנתונים כל
 כתב־אי- להגיש הכללית תביעה

 קשר קשירת על יהודה, נגד שום
 עצמו השוד על מזוין, שוד לביצוע

הזולת. מצוקת ניצול ועל
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 זביודהמישפט כאח
 חומר זחשיג כרי

 רדיו לתוכנית
 עצמה ומצאה

לעצירה תורמת
ישראל, בקול התוכניות עורכת

רעיו הרבה מוצאת גניאל, רעיה
בבתי־המיש־ רדיו לתוכניות נות
 לפעם מפעם עורכת היא לכן פט.

המיש־ לאולמות ומציצה ביקורים
השונים. פט

 מביקוריה, אחד בעת השבוע,
המעצ נידונים שבו לאולם נקלעה

מקשיבה, היא עוד היומיים. רים
 בערובה שיחרר התורן והשופט 1

 בכך שנחשדה מחולון, עקרת־בית
בבקבוק. שכנתה את שתקפה

 במעצרה צורך ראה לא השופט
ב לשחררה והחליט הגברת׳ של

 אולם המקום. על עצמית ערבות
 נותרה חלוק־בית, לבושה האשה,
 גם הנאשמים ספסל על יושבת
 ומיל- ישבה היא שיחרורה. אחרי
 אלך אעשה? ״מה לעצמה, מלה

 את נתן לא איש לחולון?״ ברגל ,1
 השידורים, עורכת רק אליה. ליבו ן
 ורח- אותה שמעה לפניה, שישבה [
 את שאלה היא עליה. נכמרו מיה ן

 אם העצורים, על השומר השוטר
שתו כדי כסף לאשה לתת תוכל

 ראה לא השוטר לביתה. לנסוע כל
הדבר. את לאסור סיבה כל

 עשרה של שטר הוציאה גניאל
ל אותו הושיטה מארנקה, שקל

הנדה האשד, המשוחררת. עצירה
 מהאולם ויצאה אותו נטלה מת
מילה. לומר בלי
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