
 בלעדי בראיון
הזה ״העולם עם

אחד של אלמנתו
 הסמים ממבריחי
 במדינה הגדולים
בעלה נרצח כיצד

 שמחפשים מאמינה לא גם ״אני במרירות.
 פעולה לשתף מוכנה לא אני כל־כך. אותו

 לדבר מוכנה לא אופן. בשום המשטרה עם
 סיבות: משתי דבר. שום להם ולספר איתם

 ב־ כאן חיה אני הרצח מאז כל, ״קודם
 יכולים הפה, את אפתח אם פחד־אימים.

 שגואל איפה אגמור ואני סכין לי לתקוע
 עליה. לחשוב קטנה ילדה לי יש אני גמר.

איכ שלמשטרה מאמינה לא אני ״ושנית, ״"
 סוחר יש אז נרצח. בעלי כמו אחד אם פת

לעצמם. אומרים בטח הם פחות, אחד סמים
 שגואל נכון ככה. לא בכלל זה ״אבל י'

 נהדר. בן־אדם היה הוא אבל בסמים, עסק
 בעלה דוברובסקי, שלני אחרי למשל הנה
הב של בפרשה נעצר דולי, הדוגמנית של

 הרבה לדולי נתן גואל בחיפה, חשיש רחת
 שבעלה אחרי לאכול מה לה היה לא כסף.
ה בצד. כספים שם לא סמים סוחר נעצר.
 את מוכרים בתנועה. הזמן כל הוא כסף

חדשה. סחורה קונים ותיכף החשיש
 אצלנו, אוכלת אלינו, באה היתר, דולי אז
 משפחה. בקרובת כמו בה מטפלים והיינו

ל באה היא לנוי מחזירה היא מה ועכשיו
 על במשטרה הלשין שגואל וטענה כרם

לאחרונה. שנעצרו האחרים החשיש סוחרי
הל שהוא בגואל חושדים בכרם ״עכשיו

 לא פעם אף הוא נכון. לא זה אבל שין.
הפה. את פותח היה

0770/7
 הזה החור בשביל לי. אין דירה אפילו אל.

 ל״י תשעים משלמים היינו בו גרים שאנחנו
 נשארתי, לי. אין זה אפילו עכשיו לחודש.

ברחוב.״ ממש הילדה, עם
 ב־ מבט מישירה ראשה, את מרימה היא

 היינו שלא אומרת לא ״אני בת־שיחתה:
ה במסחר התעסק גואל בסמים. מעורבים

 זה בגלל מהר. עלה הוא גדול. בכסף סמים
אותו. רצחו

 לא בני־אדם מדי. יותר זריז היה ״הוא
 על במהירות. מתקדם שאדם לראות אוהבים

מא אחת במכה מרוויח היה חשיש שקית
 היה אם קילו. רבע זה שקית ל״י. תיים
 יותר קצת שזה ליום, שקיות חמש רק מוכר

אחד. ביום אלף מרוויח היה בסך־הכל, מקילו
בש חודש לעבוד צריכים אחרים ״אנשים

 שעבר זה תסתכלי, הנה, כזה. סכום ביל
 אופניים. על נוסע שלנו. הקצב זה עכשיו

 לו היה וכבר חודשיים, רק עבד גואל
האנשים. את אכלה פשוט הקינאה נזרצז־ס.
 הקינאה. בגלל גואל את רצחו בטוח. ״זה

 עליו היו אותו, כשרצחו הכסף. בגלל וגם
ו לקחו, הזה הכסף את ל״י. אלף שישים

 הגופה על מאות. כמה רק אצלו השאירו
מתכוזנת.״ אני שלו,

 הוא במכונית. נרצח גואל, עלי, ך*•
ג ה נ ^  עוד לפחות איתו שם והיו בה, ״

 רגע ממנו ביקשו הם יותר. לא אם שניים,
בש גפרור ממנו ביקש מהם ואחד לעצור,

ה את הוציא כשהוא שלו. הסיגריה ביל
 הכדורים. את בו דפקו הם מהכיס, גפרורים
דעתו.״ את להסיח בשביל היה הגפרור

 המעניינים אלה, כמוסים פרטים נודעו איך
 משטרת של החקירות מחלקת את זה ברגע

 לזהבה אחר, דבר מכל יותר אולי ישראל
מ אחד תנעמי, גואל של אשתו — תנעמי
נת שגופתו בישראל, הסמים סוחרי גדולי
 כביש בצידי האחרון השלישי ביום גלתה

לטרון? מינזר ליד ירושלים,
 לידיעתה להגיע היו יכולים הרצח פרטי

 דרכים בשתי ),22( הצעירה האלמנה של
 היא שגם או מדהימות: שתיהן — בלבד

 כך על ששמעה או הרצח; במכונית נמצאה
________________ הרוצחים. מפי

עכשיו משנה.

גופה
\ב\ז2גר

 הכל 31ה־ בן תנעמי גואל עכור אכן, ך
ה למעשה שהוליכה הפרשה אולם נגמר. |

 רחוקה גמורה. מלהיות רחוקה עדיין רצח
מאוד.

 האחרון השלישי יום בבוקר נתגלה הרצח
ש מן, גדעון בשם לרפואה סטודנט על־ידי

 לאוניברסיטה ברעננה מביתו הדרך את עשה
ב שש היתד, השעה אופניו. על בירושלים

 והצח. הקריר האוויר מן נהנה וגדעון בוקר,
 באפו שעלתה בצחנה מייד הבחץ כך משום
 מצד השתקנים, מינזר אחרי קילומטרים כשני

 לא לרפואה כסטודנט הכביש. של שמאל
 של טיפוסי ריח זה היה :לזהותה התקשה

נרקבת. גופה
 הריח בעיקבות טיפס מאופניו, ירד גדעון
 נתגלתה לעיניו העצים, בין סלעי למישטח

מתקדם. ריקבון של בשלב גופה

ה תנעמי. גואל של גופתו נמצאה כאן
 החל, הענק המנגנון סביר. שמעון ופקד בות,

 אינה רחוקות לעיתים שרק פעולה בפעולתו,
תוצאות. דבר, של בסופו משיגה,

ל הועברה שמיכה, לתוך נאספה הגופה
 הבדי־ תוצאות באבו־כביר. הפתולוגי מכון

הבאים: הפרטים את גילו קה־שלאחר־המוות
ב או בלילה החמישי ביום נרצח תנעמי

 וגופתו שבועיים, לפני בבוקר, השישי יום
 מותו שנתגלתה. עד כשבוע בשטח נשארה

 בעורף אחד כדורים: שני על־ידי נגרם
 גם קיים היה בתחילה הצזזאר. בצד ואחד
 מאיזור שחלק מאחר גופניות, לחבלות חשד

החוק החליטו לבסוף חסר. והפנים הצוואר
 הטבעי. ברקב רק היא לכך שהסיבה רים
שתנע־ בכרם שפשטו השמועות התנפצו בכך

ל הסיפור את שגילתה עצמה, הכה ץ
 לגלות כמובן סירבה הזה, העולם כתבת ן

ה בקומה לידיעתה. הסיפור הגיע כיצד
 מסעדת ליד עתיק־יומין בית של שנייה
 כשראשה בתל־אביב, התימנים בכרם מנודה

ה סיפרה שחורה, מטפחת עטוף הבלונדי
ו ג׳ינם מיכנסי לבושת דקת־הגיזרה, צעירה
 לכתבת: שחורה, חולצה

גו־ את שרצחו אחרי כלום בלי ״נשארתי

תר  בעורף, כ
בצוואר כדור

 במקום היתד, כבר מכן לאחר קצר מן ^
 ניצבו החוקרים בראש מרמלה. ניידת |

רחו־—רמלה נסת מפקד גולדברג, עזרא ניצב

 חו־ שאינה בחורה היא תנעמי הכה *
ש מאמינה לא ״אני דוגרי: לדבר ששת 1

אומרת היא הרוצח,״ את תגלה המשטרה


