
אשתו, אח■ עם קנוניה עשה שהיהלומן טוענת התביעה
דיוות מיליון 12□ בשווי תכשיטים מעצמו לשדוד נדי

 את ואשתו היהלומן פתחו אשר ף*
 מישל עיניהם. חשכו ביתם, *■דלת

 לחופשת יצאו קלפהולץ וסוזן
 ילדיהם שלושת בים־המלח. סוף־שבוע

 יליד קלפהולץ, בבית. הם אף היו לא
 שנים, ארבע רק בארץ הנמצא בלגיה,

המפוארת דירתו את להשאיר חשש לא

 ריתוך מכשיר עבה, חבל נמצא בדירה
 וכספת הפורצים, את ששימש חדש

פרוצה.
 לדעת ביקשו ההמומים הזוג בני
 האזעקה שמכשיר יתכן כיצד

 עין באמצעות הפועל המשוכלל,
גברה תדהמתם פעל. לא אלקטרונית,

ח הנדיב נו
 שמירה. ללא בהרצליה הנדיב שברחוב

 תמונות רב, רכוש יש בדירה אומנם
 יקר־הערך, הרכוש אך ותכשיטים,

 בכספת היטב הוסתר מבוטח, שהיה
 הנעליים למדף מתחת שהונחה

 בחדר־השינה הקיר, ארון שבתחתית
אלקטרוני מיכשור הזוג. בני של

 פריצה מפני הבית על הגן חדשני
 הביטוח אנשי מלבד איש — והעיקר

האוצר. נמצא איפה ידעו לא
 דלת את פתחו הזוג שבני אחרי

 ראו הם האור, את והדליקו הדירה
 שבקומתה חדר־השינה שמירפסת

מעט. פתוחה היתה הבניין של השנייה

 לפני אותו ניתק שמישהו כשראו
אותם. ששדד
 ערכם את לחשב והחלו התישבו הם

 קלפהולץ, שנשדדו. החפצים של
 חש הבריאות בקו ואינו מסוזן המבוגר

 אף שכלל הגנוב, הרכוש סכום ברע.
למאה הגיע משוכלל, וידיאו מכשיר

ברצפה מוסתרת כספת
 וזיתה שנו המקום על מצניע קלפהולץ מישל היהלומן

 כאשר נגנב ושתוכנה שנפרצה הכספת מונחת
ת. היו לא נני־המישפחה מונחת היתה היא נני

 הזוג, נני של נחדר״השינה לארון־הבגדים מתחת
 ננלגיה, פעיל יהלומן היה קלפהולץ היסנ. ומוסווית

 לא הוא לדנריו, שנים. ארנע לפני ארצה שנא עד
 עליו יצניעו נישראל שדווקא דעתו על העלה

מעצמו. לגנונ מנת על פריצה, לניום נמשתף־פעולה

צ לישראל. נואו ערג ננלגיה, נקשתו על-פי .4/1 \| # שהוצאה קלפהולץ, מישל של הזיהוי תעודת 111:11191 ל
 מתגורר שהוא היהלומן, של לתמונתו מימין נפירוש, נרשם נתעודה

 האינטרפול כאילו פורסם קלפהולץ נעצר כאשר נהרצליה. הנדיג ברחוב
שנעלם. היהלומן אחרי ומחפש נלגיה ממשלת לנקשת נענה

לירות. מיליון ועשרים
 היהלומן דיווחו שנרגעו, אחרי

 עתה הפריצה. על שצריך למי ואשתו
 שאו לקוות, אלא להם נותר לא

 הווידאו ומכשיר התכשיטים שיימצאו
 תפצה שחברת־הביטוח או להם ויוחזרו

שנגנב. הרכוש על אותם

 שבין בלילה אירעה פריצה ן*
 23וה־ 22ה־ בין ושבת |שישי 1

 הבא החודש בתחילת השנה. באפריל
 הוא בשוד הנאשם כתב־האישום. יוקרא
 שעל־פי סוזן, של אחיה טל, יצחק

 קלפהולץ עם ביחד חבר כתב־האישום
 יכול שהיהולמן כדי הפריצה, את לבצע
 לו. המגיעים הביטוח בכספי לזכות

היום. עד נמצאו לא עצמם התכשיטים
 המחוזי, השופט התבקש כאשר אך

 של מעצרו את להאריך שטרוזמן, אורי
 ברגלו הפגוע פוליו נכה הגיס,

 ההליכים, לסיום עד בהליכה, ומתקשה
 והציע הנאשם את במפתיע שיחרר הוא

 באולם שנכחו הפרקליטות לנציגי
מכתב־האישום. בהם שיחזרו

 אחותו גם שהיא היהלומן אשת קלפהולץ, סוזן 1*111*1111 7111111
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 היתה שהפריצה ידעה היא שגם שתודה המישטרה אנשי עליה איימו
 שנים איתו התגוררה בארץ, אותו הכירה מבעלה, הצעירה סוזן, מבויימת.

 נצה״ל, בן ילדים, שלושה לזוג לישראל. שיבוא עליו ולחצה בבלגיה רבות
בישראל. עניפה מישפחה לטוזן סג. בן זקונים וילד באוניברטיטה בת

הסיבור? נוצר כיצד
 אחרי שבועות כשלושה נעצר טל

 במאי, 12ה־ החמישי, ביום הפריצה.
 אהרון המעצרים שופט לפני הובא הוא

 לעצור ביקשה המישטרה פרוינד.
 שנמצאה שהרתכת בטענה אותו,

 טביעות סימני עליה ושאין בדירה,
הוא מיקצועו לו. שייכת אצבעות,

 של אחיה טל, יצחק ן11\ ה
 מצביע היהלומן, אשת 1111

 לדבריו הנפוחה. לחיו על באצבעו
 וכתוצאה ובגופו בפניו הוכה הוא
דם. ושתת מנפיחויות טבל מכך

 בן־בית הוא — בכך רי לא ואם מסגר,
 עבור ביצע האזעקה, על ידע בדירה,
 וגם הביטוח עיסקת את וגיסו אחותו

הפוליסה. את ראה
 יום. 15ל־ מעצר ביקשה המישטרה

 באדם שמדובר ציין, פרוינד השופט
 בשיבעה והסתפק נקי, עבר בעל חולה,

מעצר. ימי
 הצעיר המישפטן טל, של פרקליטו
 החליט שטנגר, חיים חובש־הכיפה

שופט החלטת על עירעור להגיש שיש

 ברור שאם ציין הוא המעצרים.
 חבל בעזרת לדירה פרצו שהפורצים

 יכול לא הנכה שטל הרי טיפסו, שעליו
 מן לא זו. בדרך לדירה לחדור היה

 הובאה שהרתכת שטנגר טען הנמנע,
 טל. על־ירי ולא אחרים על־ידי לדירה

 ואשתו שהיהלומן הוסיף השופט
 קיום על ידע לא מלבדם שאיש הצהירו
האזעקה. ומערכת הכספת

 של מדהים תצהיר צורף לערר
 השישי, שביום סיפר הוא קלפהולץ.

 לתחנת־המישטרה בא הוא במאי, 13ה־
 כשהוא טל, עצור היה שבה בהרצליה

 טל כי ״הבחנתי בעורר־דינו. מלווה
 בצידם בפניו קשה בצורה חבול הינו

 לשאלתי כולו. נפוח היה זה וצד הימני,
 היכו חוקרים שלושה כי לי השיב הוא

)56 בעמוד (המשך

״ד״ הפרקליט״;:״
 צוות נגד והגיש היהלומן ואת אשם

 מאיר פקד בראשות החקירה
 הכאה על תלונות שורת כרמון

במיומה. הודאה והוצאת




