
בקללות אותו הרודף אוייב וגם - מליוניס תומר אבנר צבר שנים שלוש תור
תימני מטונף, כלב מסופלסת, ונד! ץ
ה חלאת טינופת, בן־זונה, מלוכלך, (
 על ומסופלסת. עקומה זונה האנושי, מין

 פושע, גנב מצורע, כלב תזחל, עוד גחונך
 ערבי, סמארק יורק, אני המטונף לפרצופך

יבוא. יומך כבוד, תן חרא. מטונף,
 פה פגשתי במקרה ושפל, נבזה ״ערבי

 כלפי הזדונית התנהגותך על רותי. את
 משפטית. עדות כבר יש בלונדון זו בחורה

 לי אמרה והיא העניין, במה לה הסברתי
ל מסוגלת היא עימך הבאה שבפגישה

 על לשמאל מימין הסכין את לד העביר
יבורכו. כן אמיץ. אדם עוד הנה צווארך.
 לעץ. אותך קושר הייתי סרוחה, ״נבלה

 ומצליף היטב היטב הפה את לד סותם
 עליך שופך. הייתי ערבי. כמו בשוט עליך

 עד בנבוט אותך להכות ומוסיף מי־מלח
 לחדשים גופך בכל לגבס נזקק שהיית
רבים.

 שפלה כה בצורה להתנהג יכולת ״איד
 לחיות יכול לא אתה ישראלית? לבחורה

 מתוסכל אתה עוול. למישהו לגרום מבלי
 גם מכאן חזקים. מריגשי־נחיתות הסובל

ו להראות שבמשרדך, הענקית המכתבה

 לחסל אז ״החלטתי :תומר השבוע סיפר
 של הטוב בשם פגעו הם כי שחס, את

 אלפים חמשת אצלם הפקדתי העסקים.
 ערבות אחרים, כמו וקיבלתי, — לירות

 אולם במשטרה, תלונה היגשתי מזוייפת.
 הסיפור את נתתי כלום. עשתה לא זו

 הם מכן לאחר ושנה — הזה להעולס
 בבית־המשפט. נידונו הם עתה רגל. פשטו

 עדיין שפירא מאסר, שנות לחמש בלומברג
נמלט.״ עבריין

אות  הלוו
מיות בינלאו

 הקים יריביו, את שחיסל אחר 1■
 (על בשמת בשם חברה תומר אבנר /

 תל- על הסתער ,1971 בשנת בתו) שם
 באמצעות קשרים, קשר זמן באותו אביב.
 מכריהם עם בארץ, ואיראן עיראק יוצאי

 שם התקשר לשווייץ, נסע הוא בשווייץ.
 בשווייץ, הבנקים בגדול בכיר פקיד עם

בהשק עוסק החל סויס), דה־בנק (יוניון
בחו״ל, מלווים עבור בארץ במגרשים עות

■
 קטן אדם אתה באמת גדול, שאתה להוכיח
וטינופת. מוגלה מלאה ונשמה

 כל על כנגדך, כרוזים אלף 15 ״הכנתי
 שאתה ואיך אווה, רותי, על לונדון. פרשת
 תשלם לא אתה באם מס־הכנסה. את מרמה

 מכתב קבלת אחרי שעות 24 המגיע את לי
ה מתוך הכרוזים את אשלח אני — זה

ארץ.
 במזיד בי שפגע אדם נולד לא ״עוד
 שבעים פי נפגע ולא — כמוך ובזדון
מטונף.״ הריאט צבוע ויותר,

נשיכה
ר א י ו צ כ

 הצעיר החיפאי המליונר קיפל אשר ף•
 נטה הססגוני, המכתב את תומר אבנר 0?

 ברצינות. מדי יותר אליו להתייחס שלא
 והבין הרמן, אמנון הכותב, את הכיר הוא

 מסויי- טרוניות יש שלהרמן המכתב מנוסח
כלפיו. מות

 הראשון המכתב בעקבות כאשר אולם
 הולך בזרם ונוספים, ונוספים, נוספים, באו

 מהם. להתעלם מתקשה תומר החל וגובר,
 נמלט כי תומר את הרמן האשים היתר, בין

 להרמן, לו, לשלם בלי כפושע, מלונדון
 האוצר את מרמה תומר כי — שכרו את

 הכנסות מעלים מס־הכנסה, שלטונות ואת
 כי — בשווייץ סודיים כחשבונות־בנק

צעי שנשך ברוטאלי, סאדיסט הוא תומר
 כערפד בצווארה, אווה בשם פולניה רה

 תומר רימה אחר במקרה כי — דבר לכל
 לאחר השליכה בלונדון, צעירה ישראלית

 כי התרברב תומר כי — אותה שניצל
ש לאחר לכנסת, גח״ל ברשימת ייכלל
 על איים תומר כי — שוחד להם ישלם

 של שכירים באמצעות שיחסלם מתנגדיו
תומר. כי תומר, כי — התחתון העולם

 ממקום המכתבים כל את ששלח חרמן,
ב הסתפק לא בניו־יורק, הנוכחי מושבו
 לשר- גם האשמותיו את גילה עצמו, תומר

 המשטרה, למפכ״ל ספיר, פנחס האוצר
מכת באמצעות במשק, בכירים ולאישים

וכרוזים. בים

 ל־ הפכה הפיקאנטית הפרשה התוצאה:
הישראלי. המשק בצמרת שיחת־היום

 עליך ״אפתח
,,באש!

י ד ** י  שנמאס החליט שתומר ד,5 כ
 חוקרי וגם המשטרה גם אמנם לו. ^

 בעקבות אפילו, אליו פנו לא מס־הכנסה
 לא תומר אולם — הרמן של המכתבים

 ״אני לשתוק: להמשיך סיבה כל ראה
 הרמן, נגד במשטרה תלונה עתה מגיש

השבוע. גילה וסחיטה,״ ברצח איומים על
 מכתב בגלל ? ברצח איומים דווקא למה

הור ״נתתי לישנה: כהאי בסידרה, אחר
 לשעבר לח״י אנשי בארץ, לאנשי אות

 והתייצבו תא־חבלה באותו עימי שפעלו
 ובך בך, לפגוע זה, סיכסוך בגלל לימיני
 משרדיך כל בארה״ב. אפגע באם בלבד,
 בעפרה לפגוע אין לתל־חרבות. יהפכו

בלבד. בך אלא — מחיר בכל ובבשמת*
 תנסה אתה באם בארץ. אהיה ״בפסח
 אני מטר, 10—8 של לטווח אלי להתקרב

 !מזויין תמיד אני מייד. באש עליך פותח
אותי.״ תפתיע לא יותר

 היחידה העננה להיות הפך חרמן אמנון
ה ,27ה־ בן תומר של התכולים בשמיו
 מהירה התעשרות של בשיא אולי מחזיק

 עדיין בלבד, שנים חמש לפני בישראל.
 שונות - בפרנסות מחייתו את 'תומר •מצא

 שיש עצמו על מעיד הוא כיום, ומשונות.
 הוא ל״י. מיליון חמישה של פרטי הון לו

 הוא ל״י, מיליון 80 של שנתי מחזור מגלגל
 באילת, ביותר המפואר המלון של בעליו
 נוסף, מפעל רכש עתה וזה שבא, מלכת
גד־אלום. בשם

ערבות
מזוייפת

 של מכתביו מאחורי מסתתר ה **
תומר? לאבנר הרמן אמנון

תומך. של ובתו אשתו *

 באריתרי- תם, כאבנר נולד, תומר אבנר
שירו גמר עד .1949ב־ ארצה עלה הוא אה.
 בצבא חבריו רגיל. צעיר היה בצבא תו

 סי־ מדמיין שחצן? תמיד היה כי זוכרים
 הכינוי את לו שהדביקו פורי־הצלחה,

תס־תס.
 פרנסות חיפש הצבא מן השתחרר כאשר

 כי כשגילה עלה ההצלחה גל על שונות.
 רבים מפעלים נזקקו דאז המיתון בשנות
לכסף. חמור באופן

 בין החיפאי, מבסיסו לתווך, החל תומר
וירקות, בשר סוחרי חלקם הכסף, בעלי

בינלאומיות. בהלוואות בתיווך וכן
מג לקנות תומר נהג המגרשים בעסקי

 ברווח חודשים כמה כעבור למוכרו רש,
מובט ריבית שילם בחו״ל למלווים עצום.

אסטרו הכנסה — אחוזים כעשרים של חת
בשווייץ. המקובלת לריבית בהשוואה נומית
 הרוויח עלו, בארץ המחירים עוד כל
יפה. תומר

 את תומר הפתיע 1972 שנת באוקטובר
 רכש כי נודע כאשר הישראלי, המשק

 מיליון.לירות 7.5ב־ מלכת־שבא מלון את
לממשלה. המלון חוב ל״י מיליון 3.5 מזה —
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 זונה האנושי, חלאת־רמין טיננפת, בךזונה. מלוכלך, תימני מטונף, כלב לסתו
 תומר למעלה: בתמונות מצורע.״ כלב תזחל, עוד גחונך על ומסופלסת. עקומה

אמנון. של חמתו את שעורר שלו, הענק שולחן־המנהליס מאחורי במישרדו,

 על שישבו ואיראן, עיראק עולי חלקם
 החל כך בבנקים. לא רובם רבים, כספים
 לערבות דואג למפעלים, מימון מסדיר
 עד אחוז — שלו העמלה את גובה טובה,

הלאה. ועובר שלושה,
 קשרים כבר לו היו המיתון, נגמר כאשר

 החל הוא התרחבו. ועסקיו בחיפה, טובים
 שחס בחברת שם נתקל לתל־אביב, פולש

שעס בלומברג ושלום שפירא ראובן של
דומים. בעסקים קה

 את תקבור העיסקה כי אז טענו ספקנים
ה את שווה אינו שהמלון כיוון תומר,
במשבר. התיירות ובכלל, מחיר

 כיכר פינת קק״ל בשדרות במשרדו
תו השבוע חייך בתל־אביב, מלכי-ישראל

 נוסף השקיע, כי גילה הטענות, לזכר מר
ב נוספות לירות מיליון הרכישה, לסכום
רעוע. במצב שהיה המלון, שיפוץ

 חלום־חייו, בעיניו היתד, המלון רכישת
דל■) רעוזוד (התשד________________


