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 עדויות. מחוסר הופסק נגדו שהמישפט לאחר השבוע, שוחרר חודשים, 11111111

 שהמישטרה לאחר שוחרר הקודמים, שלושת וכמו זו, בפרשה הרביעי החשוד היה הוא
 ליאונטה, לוסיאן הוא המישטרה בידי כיום שנותר היחיד נגדו. הוכחות העלתה לא

 לא נגדו והאשמה זכאי, יצא לא עמיאל מישפטית, מבחינה ברצח. בהשתתפותו שהודה
האשמה. תבוטל — יחודשו לא שנים חמש תוך אם הופסקו. נגדו ההליכים רק בוטלה.

עמיאל ף סו 1׳ ה ה׳ חודשים 7 בחשו
שני 1 ־ 11 במדינו ביותו המנווסם

 חזו אבא
ה1יו01ו3

י וכת /*ו־

0 1 8 1 1 7 צולמה זו תמונה סודרה. היפהפייה האמריקאית ואשתו אשרוב אילן 1
חתו נערכה שם מרקש, התל־אביבית במסעדת־הפאר שנתיים לפני 111] 8111

כחשודים. אשרוב, רצח לאחר נעצרו, טקס באותו מהמשתתפים שלושה בני־הזוג. של נתם

ל עמיאל יוסף יצא מהכלא, שר *
לוד. נמל-ד,תעופה ׳

 להביא כדי הארץ. את לעזוב כדי לא
שלו. הגדול ההסוואה מיבצע את לסיומו

 כל במשך בקנאות ניהל שאותו מיבצע
 אילן ברצח כחשוד מאסרו, חודשי שבעת

אשרוב.
 בוטלו נגדו ההליכים כאשר והשבוע,

 — לחופשי יצא והוא הוכחות, מחוסר
 ה־ השלמת הראשונה: משימתו היתד,

הסודי. מיבצע
 באולם עמיאל התיישב בנמל־התעופה,

ה שעות שלוש את ובילה הנוסעים,
שנרא בהמתנה, שלו הראשונות חופש

סתמית. תה
 ילדיו, ושני אשתו ללוד הגיעו ואז,

 הימאי, האב פני את בהתרגשות וקיבלו
לעולם. מסביב ממושך ממסע שחזר

 הגדולה, ההצגה על המסך ירד בכך,
 מטרתה ואשר חודשים, שבעה שנמשכה

ה מעיני האמת הסתרת הייתה: היחידה
ילדים.

 זו הצגה היתד, לכלא, שנכנס מרגע
הור נתן הוא עמיאל, של מעייניו בראש

 את להסתיר כיצד לאשתו מפורשות אות
 עקרו והילדים האשד, מהילדים: מעצרו

כת האם אחרת. לסביבה עברו מדירתם,
ה של ידו בכתב — גלויות לילדים בה
 מדביקה כשהיא העולם, מרחבי — אב

 ששלח אמיתיות מגלויות בולים עליהם
 האמיתיים נדודיו בעת בעבר, עמיאל
כימאי.

הש נפגשו כאשר הצליחה. המשימה
 לראשונה בלוד אביהם עם הילדים בוע
 כי לב בכל האמינו חודשים, שבעה מזה
מהים. חזר אבא

 מהים. חזר לא שאבא אלא
הקו ועל מהכלא. חזר הוא
ההתרחשו ועל שם, אותו רות
 השבוע סיפר מעצרו, שלפני יות

הזה״: ל״העולס בלעדי בראיון
זילזול
באליבי

אי של הרצח אחרי וחצי ודשיים ך*
המשטרה. על־ידי נעצרתי אשרוב, לן 1 ו

 אותי האשימו לא כלום, לי אמרו לא
 אותי, שעצרו אהרי יומיים רק בכלום.
בפבר 21,־ד לליל אליבי על אותי שאלו

 שזה גיליתי יותר, מאוחר .1972 ואר
לדבריהם. אילן, של הרצח ליל היה

 באותו שלי. האליבי את להם סיפרתי
ה וסטודנטית. סטודנט עם הייתי לילה

 ובאמת לילה, באותו נגררה שלי מכונית
 השוטרים. לי שעשו הרפורט את מצאו

 ה־ את שקיבלתי השעה עם טופס יש
 את לי החזירו מתי חתימה וגם רפורט,

המכונית.
שהשתמש השוטרים טענו זאת למרות

 יחד לנסיעה במכונית, שעה, באותה תי
שלי. לאליבי התייחסו לא הם אילן. עם

ראי במו־עיני כלום. לא עוד זה אבל
ש וסמל, משטרה קצין של דו״חות תי

 אחד — בחיים אילן את שראו דיווחו
 לפברואר. 25ב־ והשני לפברואר, 23ב־
שלהם. בדו״ח בוודאות אותו זיהו הם

נר שאילן המשטרה טענה זה, למרות
לפברואר. 21ב־ צח

 אותי הביאו מעצר, ימי 62 אחרי
בחי סלונים השופט של ללישכתו

שיביאו הודיעו שלי לסניגור פה.
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