
 משם, רחוק לא הרגליים.״ את לה לקטוע
 סוויסה יעקב של המרוסקת גופתו שכבה

השמונה בן
■; ■

 שאר כמו מהר, חיש גילה יטל3 ^
 זו היתה לא כי העמק, מגדל תושבי

מחבלים. התקפת
 המשטרה עצרה הפשע, במעשה כחשוד

 כאש,- סוויסה. מרדכי את קצר זמן תך
 הודה המעצר, להארכת שופט בפני הובא

רימו ארבעה פוצץ כי טען במעשה, מרדכי
ש בגלל החוגגים, מלאת הדירה בתוך נים

אליו. לחזור וסירבה בו, בגדה אשתו
 חודש לפני רק חזר סוויסה מרדכי
 ב־ חבלן שהוא מאחר מילואים. משירות

רימונים. השיג מהיכן לנחש אפשר צה״ל,
 בו הבית את רחל אשתו עזבה לאחרונה

 לגור ילדיה שני עם חזרה ביפו, התגוררו
 לאחר זה היה במגדל־העמק. הוריה בבית

הא בהם בני־הזוג, בין ממושכים סיכסוכים
בבגידות. היפה אשתו את מרדכי שים

לח כדי העמק, למגדל בא שבועיים לפני
נש הבכור, בנו של הולדתו יום את גוג
בבית־הוריה. אשתו עם לגור אר

ב עלו לחיקו להחזירה שנסיונותיו אלא
סירבה. רחל תוהו.

 נתקלה בערב, בשש הרימונים, ליל ף
 סודיסה מזל המשפחה, מקרובות אחת .4

 במז־ חבילה מטמין כשהוא במרדכי, )11(
 אדומה שקית עם קופסה הכניס ״הוא ח־דתו.
 אותי ״כשראה סיפרה. אדומות,״ וידות

מופתע.״ נורא היה

§ו* ז . *
|1 *׳•,־ ן | |

הקורבנות. הלוויית בעת נתמכת ,26ח־ בת סוויסה רחלהחשוד אשח
בעלה, העמק. מגדל של היפהפיות לאחת נחשבת רחל

תל־אביב. בעיריית בתברואה מכן לאחר עבד אמבולנס, נהג בזמנו היה הפשע, בביצוע החשוד
בטבח החשוד

שני בדייקנות. תוכנן הפשע

 למחרת הטבח, בדירת בשוטרים, מלווה סוויסה, מרדכי
 פעולותיו. את החוקרים בפני משחור כשהוא המעשה,

נ־יצליו' וכך מועד,' בעור מהמקום הורחקו החשוד של לדיו
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ש־ לאחר המתים. ארונות לפני ניצב מלווים קהל
| # | | | | הוטמנו ,ארונות ארבעה העמק במגדל נמצאו לא |

אזולאי, דניאל והילד שנמצאו, היחידים בארונות המבוגרים שלושת

 בתמונה בשמיכה. מכוסה פשוטה, אלונקה על הונח וחצי, החמש בן
 הקיבוצית. בהלווייה השתתפו העמק מגדל מתושבי אלפים למעלה:

הכלל. נחלת היו והצער ההלם פניהן. שרטו נשים התעלפו. עשרות

 מכרים ראו ההתפוצצות, מועד לקראת
 ה־ בשימחת הוא גם שהשתתף מרדכי, את

ב מציץ ביותר, עצבני כשהוא בר־מיצווה,
 דאג החוצה, יצא לבסוף הרף. ללא שעונו
ש אחרי קצר ״זמן ילדיו. את גם לשלח

סוויסה. אליהו מספר ההתפוצצות,״ באה יצא,
 הושלכו לפיה המשטרה, לגירסת בניגוד

 כי סימנים קיימים לדלת, מבעד הרימונים
 בדירה, שונים במקומות מראש הוטמנו הם

 ממוקוי־ אחד במנגנוני־השהייה. מצויירים
 למחרת שבדירה. המקרר היה ההתפוצצות

מה אחדים ביניהם אורחים, נזכרו האסון,
 האורחים, את מרדכי שירת כיצד פצועים,

 במו להיציא מקפיד כשהוא השימחה, בעת
ל הירשה לא מהמקרר, ומשקה מזון ידיו

לשם. לגשת אחרים

 ה־ הטבח נערך בה שהשיטה, לא ^
 יותר הרבה במיוחד. מעניינת לא נורא,

 'מרדכי זאת עשה מדוע השאלה: מעניינת
 ב־ לנקום שהחליט ייתכן האם סוויסה?

 אשתו של סירובה את — כולה במשפחה
הא אחרים, כדיברי אולי, או אליו? לחזור

 רחל את שמסיתה זו היא המשפחה כי מין
עלי לשפוך והחליט — אליו תחזור לבל
וטף? נשים גברים, על חמתו? הם

ה להיות נראית זו אחרונה תשובה
 ו־ מזעזעת היא הישוב, מן לאדם נכונה.

ממש. נתפסת בלתי פנטסית,
 המעוות, למוח נראתה היא כך לא אך

 חמש שרצח האיש של המטורף, השבור,
בחגיגה. נפשות




