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טולדז יוסף הקורבן:
 ששמעו משכנים, גם למקום. המישטרה

 של לצריפי, להיכנס פחדו הידיזת, את
למישטרה. לטלפן חששו ועקנין, מישפחת

סול חי
חשבונות? ה

 גופת את שגילו המישטרזז וקרי ך*
 להסביר מיהרו טולדו, יוסף הגירצח, [ ן

 במיסגדת בוצע שהפשע חושדים הם כי
התחתון. בעולם חי׳סול־ח׳שבונות

 ה־ את התחי׳ל טולדו, י׳וסף ד,נירצח,
 עשרות .11 בן בהיותו כבר שלו ״קריירה״

 לסיבוכים אותו הביאו שביצע פריצות
 לעבריינים ה״פנסיונים״ בין אינסופיים

צעירים.
 בילה הצעירים מחייו ארוסות שנים

 הכלא, כתלי בין פושעים בחברת טולדו
 השאר בין כנופיות. ■בקרב לו, מחוצה או

 סיל־ ״בנופיית של ,.ברטיס־ביקור״ לו היה
 איזור על אימתה שהטילה המאפייה בר״,

ורמת־השרון. הרצליה
 בעל עבריין היה רב־המעללים טולדו

התפרעו התחומים: בכל נירחב ניסיון
 רכוש החזקת התפרצויות, גניבות־,רכב, יות,

 ניסיונו את להעשיר חדל לא הוא גנוב.
 הרתיעו לא הכלא שיטותיו. את ולשכלל

 שב היה מייד משתחרר, היה רק כלל.
 השתחרר כאשר הפשיעה. במעגל ומשתלב

״מח שוועדת־השיחרורים אחרי לאחרונה,
 האחרון, מעונשו חודשים שמונה לו קה״
על־׳תנאי. שוחרר הוא לשקמו. ניסו
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דיין. אברהם בעלה״לשעבר עם דקלין בתמונה: מאהבה. של ראשו את וניקבו לראשה

ועקנין, (אליהו) אלי ^חשוד
 נעצר ,דקלי! של אחיה £

 טולדו. יוסף ברצח כחשוד הוא גם
שולה. אישתו, עם ועקנין אלי : בתמונה
18 ! 11 1

 לחלון הצמודה במיטתי שנתי *
/  ליד השני, בצד ׳מולי, האסבסטון. /

 יוסף עם ביחד ז׳קלין אחותי ישנה הקיר
 יר״ו׳ת. הרבה היו ■יריות. ,שמעתי טולדו.

 ■שהשעה לי, נודע אחיר־כך חושך. היה
 אבל לברוח, רציתי בבוקר. ארבע היתד,

 ׳מהחלון באו היריות ■זזתי. לא יכולתי. לא
 והתחלתי ■מפחד, רעדתי שלי. ■המיטה שעל

 וברחתי ׳מהמיטה קפצתי ■אחר־כך לבכות.
מהצריף.״

.15,־ד בן ועקנין, פנחס השבוע סיפר כך
 העזו הידיות, שנדמו לאחר כשעתיים רק

 הסמוך, בהדר ■שנמצאו ועקנין, ■משפחת בני
 ב־ ולהביט הרצח, בוצע בו לחדר להיכנס

 אשר ,24 בן טולדו, . יוסף מחזר,־הדמים.
ה בקליעי נרצח הקיר, ליד במיטה שכב

 וגופו ■ראשו החלון, מבעד שחדרו ידיות
נת ׳כדורים סימני כדורים. מנוקבים היו
 בארונו,ת, ■ראשו, מעל הקיר, על גם גלו
 ,בחוץ, לחלון, ׳מעבר המיטה. על־פני וגם

 תת־ימיקלע של ריקים תרמילים 16 נמצאו
עוזי.

 עם וליידו, במיטה, ׳מת שכב טולדו יוסף
 ז׳קלין ידידתו, שכבד, החלון, אל הגב

 באורח ממוות ניצלה אשר ,2ה־ג בת ועקנין
 הכדורים בראשה. נשרטה רק היא פלא.
 ■המוות, מיטת שמעל הקיר בעד עברו

 זה בחדר הסמוך. בחדר לארון וחדרו
 הלם ■מחמת דקלין. של בני״מישפחתה ישנו

 בו ■לחדר להיכנס לנוע, העזו לא הפחד
קרה. ומה לברר כדי הרצח, בוצע
חוקרי- הגיעו ■לערך שעתיום כעבור ׳רק

 הי שכב זו במיטה
 ! המישטרה. חוקרי

 סימני־] מצויים נה)
ל! ששכבה ועקנין

שכבו הם כך
 בליל שכבו איך מדגימים תיהם,
על לחלון. מעבר היריות בקעו

 של אחיה בחדר־הרצח. השיחזור
 מאחיו־ ואח׳ת ו5ה־ בן פינחס דקלין,

 כאשר וחברתו, טולדו באפריל 8ה־
הכדורים. סימני הארון, ועל הקיר


