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 עם יתד אזרחית, לבושי שוטרים
 והודיעו אזרחי, בלבוש היא גם שוטרת,

 וכי נאווה, הבת את מחפשים הם כי
 היתה לא נאווה צו־חיפוש. ברשותם

 בחררה החיפוש נערך וכך, בבית,
 נאווה של התיקים באחד בהעדרה.

 חתיכה על הצביע השוטר משהו. מצאו
 הוריה חשיש. שזה ואמר חומה קטנה

 קורה מה הבינו לא הם בהלם. היו
 שעה אחרי דבר. הסבירו לא והשוטרים

 זמן כעבור השוטרים. הלכו חיפוש של
נאווה. עם השוטרים חזרו

 בתה: את שאלה המבולבלת האם
 אין כי ענתה נאווה זה?״ כל מה ״נאווה,

 והיא כלום עשתה לא היא לדאוג מה
ממנה. רוצים מה יודעת לא

 הבנתי אני אדאג. שלא וביקשה אשמה
 דווקא מעוניינת לא שהמישטרה

 היא שאולי באנשים אלא בנאווה,
 על לעורן־״הדיו סיפרתי מכירה.
 כי שהגיש, בעירעור טען והוא הביקור

 מוחזקת היא כי נאווה, מפי לו נורע
 להוציא כדי דהיינו כאינפורמטור,

 בית־המישפט כי וביקש מידע, ממנה
 רק במעצר חשוד להחזיק צו יתן לא
מידע.״ ממנו להוציא כדי

 שבועות שלושה
בבית-הוליס ^
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חברה אוהבת לב, טובת נאווה כי מספר

 תובעה היא סיאם ה[אוו האם
חדשחבאוץ:

 כבי נסבות, ביצות במיקצוע
ישראל? מישטרת שטוענת

 איתם. נאווה את לקחו ״השוטרים
 כלום. ידענו לא יומיים. במשר דאגנו

 שהבת בעיתון קראנו שישי שביום עד
 במו כספות מפצחת והיא פורצת שלנו
ידיה.

 וגוזמות. שקרים בעיתונים ״כתבו
 גנוב רכוש בבית אצלנו שמצאו כתבו

 פירור מצאו בסן־־הכל קשים. וסמים
 רציתי התביישתי, כל־כד חשיש.
מהחלון. לקפוץ
 לא פעם אף להתנהג. איך ידענו לא

כאלה." בדברים נתקלנו
 הביתה טלפון ״קיבלנו האב: מספר

 היא נאווה. את לבקר שאבוא ואמרו
 לשבת לנו ונתנו אותי, לראות שמחה

 קצינים בנוכחות וחצי כשעה ולשוחח
שאינה לי אמרה נאווה ושוטרים.

 התגייסה היא חושיהומור. ובעלת
 בית־ספר את שסיימה אחרי לצה״ל
 שירתה היא בתל־אביב. רוגוזין תיכון

 מוצבת והיתה כפקידה בחיל־ההנדסה
בשטחים.

 בוני היא כזאת נערה האם
 האם כספות? מפצחת הישראלית?
כזאת? אפשרות על מעידה התנהגותה

 בעבודות לאמה לעזור נוהגת נאווה
 למישפחתה, מאוד וקשורה הבית

 אחרי בחו״ל לטיול אותה שלקחה
מהצבא. שחרורה
 לא ושברירית. עדינה נראית היא

 ושכבה קשה בצהבת חלתה מזמן
 היא שבועות. שלושה בבית־החולים

מאוד. חיוורת ונראית רזתה
יתברר כי כמובן, מקווים, ההורים

(משמאל) הבלונדית, החיילת נאווה, \השווה: מן חיילת
 חיילת בחברת לידה, חפציה כשתיק 1
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 נכון אינו לביתם שמייחסים מה שכל
בקרוב. הביתה תשוב וכי

 מעצי
תעלומה אפוף

 נאווה נראתה בית־המישסט ^
 בין יוצאת־דופן הבלונדית סיאס

 אך למקום. שהובאה החשודים חבורת
 בתי־ לשני התפרצה כי חשודה היא

 וכי בתל־אביב אלנבי ברחוב עסק
 כן כמו ידיה. במו כספות שתי פיצחה
מסוכן. סם בהחזקת נחשדה
 והכחישה הסם, בהחזקת הורתה היא

 שנמסר החומר הכספות. פריצת את
אלה למעשים אותה ושקשר לשופטת

 כחסוי המישטרה נציג על־ידו הוגדר
 גז, ששי פרקליטה, של שאלותיו ורוב
תגובה״. ב״אין נענו

 המישטרה מאשימה ״במה גז: שאל
 שהיתה בכך האם סיאם? נאווה את

 שהיתה או מידע אוגרת תצפיתנית,
 התשובה: ההתפרצויות?" בעצם נוכחת

וסודי." חסוי ״החומר
ימי־מעצר. 15ל־ נשלחה נאווה

 בתו האם תעלומה. אפוף מעצרה
 ילדיו מארבעת אחת סיאס, הנגר של

 המיק- היא בנים) ושני בנות (שתי
 או הכספות, מפצחת החדשה, צוענית
 עוד, ומה לנסיבות? קורבן שנפלה
 מפצחי־ של לכנופיה אותה שקשרו
איתה, יחר הובאו, שרובם כספות,

לבית־המישפט.
 נאווה, כי למד, גז עורו־הדין כאשר
 אולי נעצרה מנופאות, בחברת הפקידה
 יוסף בשם עבריין של עדות על־סמר

שונות. אפשרויות לנחש התחיל כנפו,

 המקשר החוט 4^
גדקומן הוא

 אנ־ קבוצת היא נוסיית־פשע ^
 בצוותא. עבירות המבצעת שים ^

 פעולות את תואמת שאינה עובדה
 או מהאנשים אחד כשכל כנופיה אותה

 שונה במקום עבירה ביצעו אנשים זוג
 את המקשר חוט יש אך שונה. ובזמן

מפצחי ב״כנופיית השונים האנשים
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