
ה,0ש9ה שר אנושית ברת■ התנהגות  ו

מלה והסוהויס הפרסדיסות ו בו  ו3ג

בכלא חולה־הלב של הגגזעזע למותו
 במדינה מתרחש מזעזע שהו ץ*
הזאת. *-׳

ו לשמירתם הנמסרים אזרחים
ישר וסוהרי שוטרי של השגחתם

 ובחדרי■ ככתי-הסוהר מתים אל
 מותם מיסתורית. כצורה המעצר

 שהם מפני רל, לא תעלומה אפוף
 אלא וכריה, סורג מאחורי מתים
 על המופקדים שהשלטונות משום

נסי־ את מטשטשים בהם הטיפול

 ערכיים אסירים או בעצירים אינו
שמסי יהודים, כאזרחים אלא -

 ונשלחו נעצרו אחרת או זו בה
למאסר.

שרשרתס
תעלומות־מוות

 הזה בהעולם פורסם הנ״ל קטע יי*
אבוטבול אליב חודשים, ושלושד, שנה לפני )1667( \ ן

 החוק מן ומתעלמים מותם כות
 לבקש עליהם המצווה המפורש,

 מיקרה כבל שופט-חוקר חקירת
המעצר. בחדר או בכלא מוות

ה את עוטף שתיקה של קשר
 בבתי• מוות של המוזרות פרשיות
שו כתי-הסוהר נציבות הסוהר.

ה שר שותקת. המשטרה תקת.
שות והעיתונות שותק משטרה

 הגי מן מזדעזע אינו איש קת.
מ הנעשה על המרעישים לויים

 אישיות אף הכלא. חומות אחורי
 ותובעת מתעוררת אינה רשמית
כאן והמדובר מיידית. חקירה

״1ווואחו האשה ״ ; ו׳
בהלווייתו. מתאבלות ואחותו, ילדיו, שלושת

שהתחו תנילומות־מודת שרשרת של שיאה
בישראל. בבתי־הסוהר ללו

ב בבתי־הכלא אירעו מספר שבועות תוך
 שהטילו מזעזעות, פרשיות שלוש ישראל

 במדינה בבתי־הסוהל המתרחש על כבד צל
ובבתי־המעצר.

עבר ללא נער ,17 לוי, שמעון •
 גניבת על מאסר חודשי 11ל־ נידון פלילי,

 כלוא היה הוא רשיון. ללא ונהיגה מכונית
 ¥ לצינוק הוכנס שם בתל־מונד, בבית־הסוהר

 בית־ ממטבח קפה בגניבת שנתפס אחרי
כא על לוי שמעון התלונן בצינוק הכלא.

 אולם חובש, אליו שיביאו דרש בגרונו, בים
 כל לו ניתנה לא רצופות שעות 24 במשך
 בתא מת נמצא הוא למחרת רפואית. עזרה

שלו. הצינוק
 סתתות קבלן' יצחק, יחזקאל •

 לשלוש נידון ילדים, 5ל־ אב ירושלמי,־
 בגלל באשתו חבלה נסיון על מאסר שנות

 רמלה, בכלא נכלא הוא משפחתי. סיכסוך
 לא כאבים, על שבועות במשך התלונן שם
 סברו שהחובשים משום יפואי לטיפול זכה
 סובל הוא כי טענו הם ארטיסט. הוא כי

לתלו כלל התייחסו לא ראומטיים, מכאבים
 נלקח מחלה חודשי שלושה בתום רק נותיו.

 הוא כי גילו שם לבית־חולים, יצחק יחזקאל
ב לכלא חזרה אותו שלחו סרטן, חולה
 בבית־החו־ בו לעשות מה ״אין כי טענה
 שוב נלקח בכלא, מצבו כשהחמיר לים.״

 ימים, חמישה כעבור מת שם לבית־החולים,
מסרטן.

 ירושלמי, צעיר ,20 אביטל, יעקב •
ב כחשוד ירושלים משטרת על־ידי נעצר

 חודשים ארבעה במשך המוסר. על עבירות
ש מבלי ירושלים במשטרת במעצר ישב

 למשפחתו נודע אחד שיום עד לדין, יועמד
 תלוי, נמצא הוא המשטרה לטענת מת. כי

 בניין של פיגום על מיסתוריות, בנסיבות
סימון. סן מינזר ליד

 חלפה אלה חמורים מיקרים שרשרת מאז
 לתיקון נעשה לא דבר שום משנה. יותר

 רק זו היתד, בישראל. בבתי־הסוהר המצב
נוס פרשה שתתחולל כדי זמן של שאלה

 ועל ״אנושי הבלת היחס על שתצביע פת
 הנהוגה אדם, לחיי בהתייחסות ההפקרות

בישראל. בבתי־הסוהר
אבו אלי שבוע. לפני אירעה כזו פרשה

 רמלה, בכלא מת מצרפת, חדש עולה טבול,
 בטיפול זכה ולא בהתקף־לב שנתקף אחרי

מתאים.
חיפושים

הלשנה אחרי
 הוא עשיר. אדם היה אבוטבול לי *ץ

 ומכובות ענפה משפחה של בנה היה
בצר בעסקים חיל שעשה מארוקאי, ממוצא

 היה הוא הצרפתית שבריביירה בקאן פת.
 וזוביו, בשם מפוארת מסעדה של בעליה

הריביירה. בכל מפורסמת שהיתר,

ל אבוטבול אלי עלה שנים שלוש לפני
 הוא הונו. וכל משפחתו כל עם ישראל

 טוב עסק חיפש בהרצליה־פיתוח, וילה רכש
 כשנה לפני כספו. את בו להשקיע כדי

 הפך ן,ח״ שבשדרות ורה קפה את רכש
 היא גם מפוארת, צרפתית למסעדה אותו
 עולים משפחת עם בשותפות וזוביו, בשם

מצרפת. נוספת

 נטש שותפיו, עם אלי הסתכסך לימים
 רחוב בקצה חדשה מסעדה והקים אותם

המבו מארקש, מסעדת בתל־אביב, דיזנגוף
 החלו עסקיו צפון־אפריקאי. מטבח על ססת

במסע מתארחים המדינה כשגדולי לשגשג,
 הוא האחרון, ראש־השנה ערב לפתע, דתו.
 ז׳אק הצעירים, אחיו שני עם יחד נעצר

ומשה.

שהיה אבוטבול, אלי של אחיו של סיפורו ^

בתא גס□ ״אח׳
*  אותו. הרגו ממש אותו. הלגו ם ך

 כמוהו. שני שאין בן־אדם היה אחי אלי ) |
 אין טוב. לב אבל חולה, לב אמנם לו היה

ל שלא היה שיכול אותו שהכיר בן־אדס
 מעורב היה לא הוא פעם אף אותו. אהוב
 אנחנו שנים שלוש פלילי. מיקרה בשום
נגדו. טענות היו לא ולאיש בארץ

 דבר. שום לעשות בלי הסתובבנו שנתיים
 לא המשטרה אז אבל כסף. הרבה ביזבזנו

 מאיפה אותנו ולשאול אותנו לראות באה
 כשהתחלנו רק מבזבזים. שאנחנו הכסף

 המשטרה התחילה בעסקים, כסף להשקיע
צרות. לנו לעשות
ב שהוצג בורסלינו, שהסרט חושב אני

 השוטרים. את שיגע בארץ, האחרון זמן
 בארץ. מאפיה שיש בראש להם שהכניס הוא
 צריך מאפיה שהוא מישהו על להגיד כדי

יוד שלנו השוטרים מאפיה. זה מה לדעת
מסרטים. רק המאפיה על עים

★ ★ ★ הנכד את ראה לא הוא
 היתה בצרפת, .45 בן היה אחי לי ^

 בריביירה בקאן, מפוארת מסעדה לז
הישר כל אותו. מכירים כולם הצרפתית.

ע! של לפסטיבלים ' באים שהיו אלים לנו  הקו
̂אבל פולני, ממוצא היא אשתו אצלו. אכלו * 
 באותה יחד גדלו הם בפאריס. נולדה היא

 ,23 בן בן ילדים, שלושה להם יש שכונה.
 היה 45 בגיל .16 בת ואחת 19 בת בת
 הנכד נכדים. שני לו יש סבא. כבר אלי

 לא ואפילו במעצר, כשהיינו נולד השני
שלו. בברית להיות לו הירשו

 חולה אלי היה האחרונות השנים בחמש
ב עוד קיבל הראשונה ההתקפה את לב.

 והיה מאוד חזקה התקפה היתה זאת פאריס.
 שמר הוא אחר־כך ממנה. צא שהוא מזל לו
 הכי הרופאים טוב. די והרגיש עצמו על

בו. טיפלו ובארץ בעולם גדולים
יחד וזוביו המסעדה את פתחנו שנה לפני

טבול דאק מאח אבו
 השותפים עם הסתדר לא אלי שותפים, עם

לאנ לקרוא אי־אפשר אבל התגרשו. והם
ה עם רבים שהם בגלל גאנגסטריס שים

 אדגר אותו הנה לעסקים. שלהם שותפים
שהמש בוזוביו, לו זיה1ש השותף זומור,

 אותו, ?(הרוג רצינו ואני אלי כי טענה טרה
 הם ילד. כמו ובכה אלי של להלווייה בא

שהמש מה כל טובים. הכי חברים נשארו
שלה. בראש רק המציאה היא סיפרה טרה
ב יושבים אנחנו ספטמבר בחודש 21 מ־

 מזויי־ דולרים אצלנו שמצאו אחרי מעצר,
 שם באבו־כביר. ישבנו בהתחלה ונשק. פיס

 האחראי הקצין מאוד. יפה אלינו התנהגו
 אחי של המחלה את הבין בית־המעצר על

התרו את תמיד אצלו להחזיק לו והירשה
צרי תמיד היו *האלה התרופות שלו. פות
 לא הוא אם אלי. של בכיס להיות כות

 שניות כמה תוך צריך הוא טוב, מרגיש
התרופות. את לקחת


