
גיוסתה* את יערי חווה מסתירה ומדוע התיירת, נהרגה כיצד

יער? סוה חקתזה חח
•  מתפתח התסריט היה סרט־מתח ן
כה ^

 בבנק־ בכירה פקידה יערי, לחווה
 לעשות רב כישרון היה הפועלים,

 כדי בו השתמשה כפקידת־בנק, כסף.
 בבנק. משקיעים עבור כסף לעשות
 בחשבונות התגלגלו דולארים מיליוני
ידה. תחת שעברו

 מהצד. כסף עשו חברים־למיקצוע
 כסף לעשות קל כי הבינה, מלחישות

 מחשבון קטנה הלוואה לקיחת על־ידי
 של חשבונות הרבה יש תושב־זר. של

חש הפותחים תושבי־חוץ, או תיירים
 אלא בו מתעניינים ואינם בארץ, בון

אפ לביקור. ארצה מגיעים הם כאשר
להש כזה, מחשבון הלוואה לקחת שר

 כסף הרבה להרוויח הנכון, במקום קיע
שמי לפני עוד ההלוואה את ולהחזיר

 אם בכלל. נלקחה שהיא יגלה שהו
 הפעולות על שאלות פעם יהיו

 זאת לתרץ אפשר בחשבון, המוזרות
 של ״טעות על סיפור על־ידי תמיד

מחשב".
 על יערי, חווה שניהלה בחשבון

אמ יהודיה מלבסקי, מלה של שמה
 במושגים רב, כסף היה ,59 בת ריקאית

 של מבני־מישפחתה איש ישראליים.
 ואיש זה, חשבון על ידע לא התיירת

רדום״. ״חשבון היה זה בו. התעניין לא

חדד: מישר פקד

החוקר
הכותב
שירה

 בחקי־ עולמו את קנה חדד ישל ץץ
 בלאס, כרמלה האחות רצה *■/רת

וחצי. שנתיים לפני
 שם התחיל ,35 יפודהתואר, הגבר

 נמצאה הגופה מאפס. החקירה את
 קרובי־ ביר־זית. ליד בחורשה שרופה

 בערב כי סיפרו הנרצחת של מישפחתה
 עורו־ עם פגישה לה היתה נעלמה שבו
 סיפרו גס הם חרמון. שימעו שלה, הדין

 לכר־ היה ממושכת תקופה במשך כי
 וכי שלה עורד־הדיז עם רומן מלה

אחרי יום ממנו. בהריון היא כי סיפרה
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תל־ברון• בחון! ושוטרים מלכסקי גופת
מיי של - לגלגלים מתחת

 עורך־הדין נסע כרמלה של העלמה
 ולעת ידידתו, עם לטיול לחו׳׳ל, הרמון

בארץ. היה לא החקירה התחלת
בבדי גדולים מאמצים השקיע חדד

אפ מידע כל ואיסוף מעבדתיות קות
 לפרקליטות להביא הצליח הוא שרי.

 על התבסס שכולו מרשים. תיק-ראיות
נסיבתיות. ראיות

 את הסוף עד הכחיש חרמון שימעו
 נפגש לא כי טען הוא ברצח. מעורבותו

 חרמון היעלמה. בערב המנוחה עם כלל
 ״אתה לו: ואמר חוקרו את להעריך למד
 טיפש!״ לא יהודי ואני חכם. ערבי

 שאסף הראיות את קיבלו השופטים
 חרמון את הרשיע בית־המישפד חדר.

מאסר־עולם. עליו וגזר ברצח,
 במישפט פסק־הדץ למתן סמור

 ברצח חקירתו את חדד התחיל חרמון
הת לא כבר הפעם מלבסקי. התיירת

 החשודה כי גילה כאשד בוודאי. פלא,
הנשו אשת־חברה היא שלו העיקרית

בטלוויזיה. לבכיר אה
 וביסודיות שלו בתיחכום ידוע חדד

 בשלווה חקר חודשים עשרה חקירתו.
 את החשודה. את להחריד בלי ובשקט,
וב במפתיע השבוע ביצע המעצר
הצלחה.
 בגליל. מזרע הכפר יליד הוא חדד

 בבית־הספר לימודיו את סיים הוא
 למישטרה. להתגייס ובחר התיכון.

 השפה עם בעיה לו היתה בהתחלה
מהר. עליה התגבר הוא אבל העברית,
 ילידת־רמאללה לאשה נשוי חדד

 בשכונת מתגורר הוא בנות. לשתי ואב
 השייך בגן לומדות ובנותיו גווה־שרת.

 שלו בשעות־הפנאי לאגודת-ישראל.
שירים. כותב הוא

 של סכום לקחה היא התפתתה. חווה
 והתכוונה דולר, אלף 50מ־ יותר

ארצה. תבוא שהתיירת לפני להחזירו
 התיירת הפתעה! ,1985 מארס

 השתכנה היא בארץ. לביקור הגיעה
 בתל־אביב, לכיש ברחוב אחותה, אצל

 התיירת מהבנק. דף־חשבון וקיבלה
 50 חסרים בחשבונה כי מייד גילתה

 מחווה. הסברים ביקשה היא דולר. אלף
 בתל־אביב, פגישה קבעו השתיים
אחר־הצהריים. בשעות

 חווה הגיעה היעודה שעה ^
 את ואספה למקום במכוניתה *1

 להסביר חווה ניסתה בשיחה התיירת.
 • היא הבינה. התיירת אבל קרה, מה

 כי אמרה היא ואיימה, צעקה התרגזה,
סקנדאל. ותעשה למישטרה תפנה

 את חווה נהגה אוטומאטי באופן
 איזור אל מהעיר, הרחק המכונית

 הצעקות. את ישמעו שלא כדי שקט,
 גבוהים, לטונים הגיעה כשהמריבה

 את וזרקה הדלת את חווה פתחה
 סגרה היא החוצה. הנדהמת התיירת
 מהמקום. ונסעה הדלת את בטריקה
 על בחושך עצמה את מצאה התיירת

 של מכוניתה כשאורות תל־ברוך, חוף
 היא תל־אביב. לכיוון מתרחקים חווה

 המכונית, אחרי ורצה בצעקות פרצה
 אחרת, למכונית לב שמה לא בחושך
 שביל־החול. על במהירות שנסעה
 על־ידי גם נשמעה הבלמים חריקת

 בראי- וראתה אחורה הביטה היא חווה.
 לגל- מתחת נופלת התיירת, את הצד

הזרה. גלי־המכונית
 היה חווה של הראשון האינסטינקט

המחשבה התיירת. לעזרת לרוץ —

 מהר להסתלק — היתה הראשונה
מהמקום.
 עבר ונדודי־שינה פחד של לילה

האפש כל על חשבה היא חווה. על
 ולבעלה לילדיה לה, יקרה מה רויות.

 היא העניין? יתגלה אם המפורסם
 ומההש־ מהמישפט, מהבושה, פחדה
בעלה. של ומעמדו מיקצועו על לכות

הפית־ את לה הביאו עיתוני־הבוקר
 חוף על כי בהם כתוב היה לבעיה. רון

 כבת אשה של גופתה נמצאה תל־ברוך
 פגע- בתאונת כנראה שנפגעה ,60

חשבה אותי," אוהב ״אלוהים וברח.

קפלן: עדנה ד״יד

 מלאת אשה קפלן, עדנה ד״ר ך*
 היא גם התפרסמה וקסם, אישיות 1 1

 אחד: גדול מישפט בזכות בעיקר
 אומנם היא הכפול. הרצח מישפס
 בעשרות אז עד רבה בהצלחה הופיעה

 הכותרות את אולם שונים. מישפטים
 עם להיפגש לרומא, נסעה כאשר תפסה

 שמדינת־ אהרוני, ז״גומאדי״) רחמים
באשמת הסגרתו את ביקשה ישראל

 ברצח. הורשע אושרי. טוביה לעבירה,
 למאסר־עולם. ונידון

 עווך־הדין של בתו היא קפלן עדנה
 הגלר. (״קובה״) יעקב והנודע הוותיק -

 עשתה שלה הדוקטורט עבודת את
 לשעבר העליון השופט של בהנחייתו

בנות. לשתי ואם נשואה היא כהן. חיים

 כלום. יידע לא איש ״כעת חווה,
 במישטרה, להתלונן תוכל לא התיירת
 החשבון, על יודעים לא קרוביה

 בה, שפגע הנהג את תחפש המישטרה
חשבה. בי,״ יחשוד לא ואיש

כאחת ונודעת ברמת־גן, מתגוררת היא כהן, ועזר אוריון עמוס רצח
 בנד ביותר האלגנטיות מעורכות־הדין במישפטו, גומאדי את ייצגה היא
 המחוננת מבריקד״ וכאשת־שיחה דינה, זיכתה כאשר גדולה בהצלחה וזכתה
בחוש״הומור. גומאדי של שותפו מרצח. אותו


