
 כי גילה בחקירתו ל״י. 200 של בשווי
 לאלופות אסיה גביע את לגנוב גם התכוון
זהב. קילוגרם וחצי שבעה המכיל

כנר לו באה ספורט לגביעי זו משיכתו
 במכבי כדורגלן היה בה מהתקופה אה

ב התחשבו לא השופטים אולם רמת־גן.
 מאסר. חדשי לשישה אותו דנו תחביבו,

יותר. נידון לא מאז
^ ^

כשרשרת צרות
^ מלחמת חרי ם מי ^ד ת ש ש

מכו׳ רוני, אחיו עם בשותפות אמנון,
כע• אולם בהובלות. עליה ועבד משא נית

תמונת

הנרצח
ג מס׳

והנאשם
ברצח

1 מס׳
 והם המכונית התקלקלה קצר זמן בור

להעמידה. נאלצו
הל חדד אמנון של וצרותיו הוצאותיו

ה בעל בחובות. הסתבך הוא וגברו. כו
 של חוב על אותו תבע התגורר בה דירה

נג הוציא ל״י, ,1800 של בסך שכר־דירה
 את הוציאה אמנון של אמו פינוי. צו דו

 ו־ אלרואי ברחוב מביתם המישנה דייר
 שם להתגורר ולמשפחתו לאמנון איפשרה

עמה. יחד
ו כשנה לפני לאמנון, נולדה בינתיים

ב בלב. מום עם — שלישית בת חצי׳
 הוא מת. ולד אשתו ילדה השנה ינואר
 את לשלם כדי המשאית את למכור נאלץ

ש לכך גרם זה מצב שכר־הדירה. חובות
ומשפח אשתו מהבית. ויותר יותר יעדר

התעסקותו. על דבר כמעט ידעו לא תו
 אמר טובה,״ לא בחברה הסתובב ״הוא

ל באים חבריו היו לפעמים זכריה. אחיו
 אשתו את שולח היה ואז בביתו בקרו
ה חוזר היה לילה לילה מהחדר. מלכה
 קרובות לעיתים מאוחרות. בשעות ביתה

 לא מעולם אולם דם. וזב מוכה בא היה
ה מקור את משפחתו ובני לאשתו גילה

בגופו. חבלות
 רואים אמנון של מכריו היו כלל בדרך

המו אנשים בחברת התימנים, בכרם אותו
 משפחתו בני אולם סמים. כסוחרי כרים

השתמש לא עצמו הוא כי עליו מעידים

הישראלי* התחתון
כש לא בדברים עסק אולי '״הוא בסמים.

 הרבה לו ״והיו זכריה, אמר אחרים,״ רים
 סמים בסחר אבל התחתון, מהעולם חברים

עסק.״ לא הוא
ב לביתו אמנון חזר כשבועיים לפני
 קצין התימנים מכרם אותו הסיע טרמפ.

״אמ שלו. משפחה קרוב שהוא משטרה
 הגיע בכרם. שלך הביקורים את עזוב נון,

ל אב אתה הרי למוטב׳ שתחזור הזמן
 על לדבר המשטרה קצין ניסה ילדים,״

 יעזור,״ לא דבר שום כבר ״לי ליבו.
ש מסובך כך כל ״אני אמנון, לו השיב
עולם.״ במאסר אצלך אשב עוד אולי

 של לחייו אחר סיום הועיד הגורל אבל
חדד. אמנון

★ ★ ★ למישמר בוקסר כלב
 חזר בחודש, 27ה־ השלישי, יום

 בלילה. 11.30 בשעה לביתו אמנון ^
 אמנון בחדרם. לישון שכבה כבר אשתו
 מלכה לה. אמר רעב,״ ״אני אותה. העיר
 עייפה.״ אני אותי, ״עזוב לו: השיבה חדד

 אם לדעת מבלי שוב נרדמה היא לדבריה
ארוחתו. את לעצמו הכין אמנון

מכי שריקה נשמעה בערך שעה כעבור
אמ בין מוסכם סימן זה היה החצר. וון
 של מידידיו שניים מחבריו. כמה לבין נון

 כלב במתנה לו הביאו לבקרו, באו אמנון
ענק. בוקסר

 נמצא תמיד כלבים, חובב היה ״אמנון
או־ מידידיו. אחד סיפר כלב,״ איזה אצלו
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הו, כי נראה מזרחי. לרצח הרקע על שידע ונראה אבו, סלו סודם. את יגלה שלא כדי חי

 את אמנון רכש לא שהפעם לוזדאי קרוב לם
 שהוא נראה לכלבים. חיבתו בגלל הכלב
 כלב ביתו בחצר לגדל רצה ממשהו, חשש

ל שיכנס זר כל מפני שיזהירו שמירה
חצר.

ב באיחור. הכלב את רכש שהוא אלא
 לילה, באותו בוקר לפנות שלוש שעה

ל הקרבים צעדים לדבריה, מלכה, שמעה
 התקרבו הצעדים אמנון. עם ישנה בו חדר

 מאוחר שעה כחצי התרחקו. כך ואחר
 ילדתה קול את במיטתה מלכה שמעה יותר

לח שמעבר מחדרה אליה קוראת הבכורה
 קראה הילדה מטרים. עשרה במרחק צר,
הת בלב המום בעלת שהתינוקת כיוון לה

לבכות. והחלה משנתה עוררה
ה קול לשמע הוא גם התעורר אמנון

״התינוקת שאל. מלכה?״ זה, ״מה ילדה.

 השיבה אליה,״ הולכת ואני התעוררה
ש האחרונה הפעם זו היתד. אשתו. לו

אליו. דיברה
 השני לאגף ועברה מהחדר יצאה היא

ה את הילדים. חדר נמצא בו הבית, של
 לחזור חשבה כי מאחוריה, נעלה לא דלת

 תה הכינה היא הסבירה. כך למיטתה,
ש כיון להרדימה. לידה ונשארה לתינוקת
מל נשארה להירדם, התקשתה התינוקת

הילדים. בחדר לישון כה
 אותה העירה בבוקר מוקדמת בשעה

״ל הילדה, אמרה ״אמא,״ הבכורה. בתה
בראש.״ דם יש אבא

 חשיבות מלכה ייחסה לא מנומנמת,
לעוב התרגלה כבר היא ילדתה. לדברי

 כי חשבה דם. זב הביתה חוזר שאמנון דה
ר׳״חיי ווויי. שטל בדם הבחינה לא בלילה

כחשודה=״ג האשה
הנאש ספסל על ניצבת חדד, אמנון הנרצח

 נעצרת היא בעלה. רצח אחרי יום מים,
פעו שיתפה כי בה חשדה שהמשטרה אחרי

 ישנה בו החדר מן יצאה הרוצחים, עם לה
מן בעלה עם ם הרצח. לפני קצר ז תיי  בינ

תות המשטרה אנשי שוכנעו סיפורה. באמי

לישון. חזרה היא הביתה.
 בבוקר, תשע בשעה כשהתעוררה רק

 של למיטתו ניגשה הילדה, בדברי נזכרה
 היא פניו. שעל הדם את לבדוק אמנון
 בתוך במיטתו שוכב אמנון את מצאה

 כדורי של נקבים שני דם. של שלולית
ברקתו. פעורים היו אקדח

★ ★ ★
טיהרה האמוג מכונת

שגירתה אחרי בשעתיים ל, ך*
 את חדד מלכה הזעיקה בעלה רצח את ן

גר נוספות ועובדות זו עובדה המשטרה.
 מלכה, את מיד עצרה שהמשטרה לכך מו

 את לאמנון שהביאו הידידים שני ואת
 ברצח כחשודים לילה, אותו הבוקסר בלב

הרוצחים. עם פעולה בשיתוף או
 רבות סתירות מצאו המשטרה חוקרי
 כיצד הבינו לא הם מלכה. של בעדותה

 את עזבה שהיא כזה מקרי קשר יתכן
לפ קצר זמן בדיוק בעלה נרצח בו החדר

 לא כיצד הרצח. של המשוער המועד ני
 למשטרה הודיעה מדוע היריות? את שמעה

הרצח? על רב כה באיחור
 חקרו אמנון לזל אחותו של בביתה

ל כדי הבכירה בתו את המשטרה חוקרי
 חזרה הילדה האם. של סיפורה את אמת

 ובכתה. התעוררה ״התינוקת הסיפור: על
 כלב בחוץ ראיתי לאמא. לקרוא הלכתי
 התינוקת אבל לחדר. וחזרתי פחדתי גדול.

מב לאמא קראתי אז לבכות. המשיכה
חוץ.״

ה עדות את אישר הילדה של סיפורה
 לפני לחדר קרבים צעדים שמעה כי אם

ממנו. שיצאה
 ״שמעתי מלכה: טענה ליריות, באשר

 לא אבל חזקות. דפיקות שתי כמו רעש,
ר אצלנו יש תמיד חשיבות. לזה ייחסתי

 בחדר שישנה אמנון, של אמו גם עש.״
 התעוררה לא נרצח בו לחדר יותר קרוב

 שמעה כי העידה היא גם היריות. לשמע
 שהיא מאחר אבל עמומות, חבטות שתי

ב אמנון של מחדרו הבוקע לרעש רגילה
חשיבות. להם ייחסה לא לילות,

 את לעצור לוין דב השופט ציוה כאשר
 בקריאות פרצה היא ימים, 10ל־ מלכה

יוד לא הם משוגעים! ״הם היסטריות:
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