
 בוץ סימי נמצאה נו
 מתה, הקשישה:

 דמיזוונ״ם מתחת
 נשירה עליה, שעומו
סתום וביה קשווות

 כי ידעו לא חסרי־המזל השודדים
 פרצו בגללו הכסף, בהם. היתל הגורל
 מזרנים באותם בדיוק נמצא לבית,

 שם נשאר הכסף הישישה. על שערמו
 הביתה, שחזרו שבני־המישפחה, עד

 לערימת־ מתחת מתה סימי את מצאו
מלאי־הכסף. המזרנים

 הישישה, כי הראתה נתיחת־הגופה
 עקב נחנקה בתוקפיה, נאבקה שכנראה
 וכיסויה הרביק בסרט פיה סתימת

במזרנים.
 מבני־ עדויות גבתה המישטרה

התכ של רשימה ערכה המישפחה,
 המנוחה של גופה מעל שנגנבו שיטים
 ארבע עברו אולם בחקירה. והחלה
נתגלו. לא והחשורים שנים

 שישב עבריין, פנה 1984 בשנת
 עיס־ לעשות וביקש למישטרה, בכלא,

 פרשת־רצח לפענח הבטיח הוא קה.
 נגרו. תיקים כמה סגירת תמורת

 מאיר העבריין, את חקרה המישטרה
בכ שישב בעת כי סיפר, והוא שייאר,

 שמאי. יחזקאל בשם עצור פגש לא
 רעהו בפני אחד לבם את פתחו השניים

 היה 1980 בשנת כי שמאי לו גילה ואז
 את וגנב ביפו פרץ סימי לרצח שותף

 כי לשייאר, סיפר שמאי תכשיטיה.
 מתל־כביר, עבריין היה לפשע שותפו
עמר. דויד ששמו

 את בדקו והפרקליטות המישטרה
 הקליטו שייאר, שמסר האינפורמציה

 לעשות והחליטו שמאי עם שיחתו את
העיסקה. את איתו

 ברצח חשוד עמר היה רגע מאותו
 ההליכים תום ער נעצר הוא הישישה.

 מחוכם. תרגיל לו עשתה והמישטרה
 לאשתו לטלפן לעמר התירו השוטרים

 לקו. ציתות שמו הם אך מבית־המעצר,
 רבקה, לאשתו, הנאשם אמר בשיחה
 והוא פרנקו משה בשם לאדם שתלך
 לשכור כרי כסף להשיג לה יעזור

 המישטרה בפני הכחיש עמר עורך־רין.
מם־ חף הוא כי וטען, לפשע קשר כל

 סימי עסקה 1980 אוקטובר ך*
 ביתה בניקוי הששים, בת פרץ,

שו אותה הפתיעו כאשר בתל־כביר,
 כבדת־הגוף, האשה על גברו הם ררים.
 מבורר סרט בפיסת פיה את סתמו
 ריצפת־ על אותה השכיבו ירוק, בצבע

 גדולה ערימה עליה וערמו המיטבח
,מזרנים. של

 מוקדם מידע כנראה, היה, לשוררים
מזומן כסף נמצא פרץ של בביתה כי

 שייכת היתה רמי
 — זהבה שושות

 שנרצחה בוץ לסימ■
 נכדה) עם (מימיו

 של לאשתו או
 עמו(משמאל) וווי

ברציחתה? הנאשם
 את כל קורם הסירו הם ותכשיטים.

 הישישה שענרה הרבים תכשיטי־הזהב
 בכל וחיטטו פנו ואחר־כך גופה, על

ובמ בארונות חיפשו הם בבית. מקום
 ואר־ תיקים בסכין חתכו ואף גירות
 לא אך הקיר, על תלויים שמצאו נקים
 והשאירו הבית את עזבו הם כסף. מצאו

ערימת־המזרנים. תחת האשה את


