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 נפרדו זזס בשני. יותר לבגוד יצליח ׳מי
שהתחתנו.״ אחרי שנים 5

חש את בחקי׳רותיה זניחה המישטרה אך
דיין. אברהם כלפי דותיה

 אכן כי ׳חוקריו בפני הודה אשור עמרם
 אומר לא ״זה טען: אך ז׳קלין, עם יצא

טולדו." ׳את לרצוח חייב הייתי שאני
 ידעתי ״אני :עמרם של אישתו הוסיפה

 נירגע הוא אבל דקלין. עם יצא שהוא
 ר אפיס יזה כל להתגרש. ניסה ולא מזה,

ברבנות.״ לברר
 להגיש טרה ד,מיש תצליח אם רב ספק

 רק הנוכחיים, העצורים נגד כתב־אישום
בבית־המישפט. ש׳נימסר החוטר סמך על

 ׳מחוז מישטרת חוקרי יצליחו לא אם
 טולדו, נרצח בו העוזי את לגלות תל־אביב

האמיתיים הרוצחים שאחד בניראה, יקוו,

אשור עמום

ת ק מ0ח סווי וו
מהעו ׳להתרחק היה אמור ראשון כצעד

 בתחנת־הגז עבד ימים משך התחתון. לם
 התוודה והוא זמן, עבר לא אך פי־גלילות.

 בשבילי.״ לא ״זה חבריו: בפני
 את לרשום מיהר המישטרתי המודיעין

ברשימת;סוחרי־׳הסמים. טולדו יוסף
 הוא בחייו. מסויימת רגיעה החלה אז
 בת צעירה (דיין), ועקנין ז׳קלין את הכיר

 היה הדבר ילדים. לשני ואם גרושה ,23
יחד. להתגורר עברו הם השגה, בתחילת

״חשוד
אחד

רוי ייד ץ* רי;י ח  חוק- החלו הרצח א
 של רוצחיו את לחפש המשטרה *יזדי
 מונה זו למטרה חבריו־לפשע. בין טולדו
 במה לדעת התעניינו השוטרים מיוחד. צוות
בניס האחרונים, בחודשים המנוח עסק

ל חובות :לרצח המניע את לגלות יון
 אולי, הוסתר, אשר יגנוב רכוש שותפים,

 בני־מיש־ נחקרו הסתעפה, החקירה ועוד.
 המשטרה עצרה ולפתע ז׳קלין, ישל פחתה

גן־רשל, משכונת קבלן איסור, עמרם את

 למקום שהוזעקו עד לשעתיים קרוב ך1מע נח
 בתמר וראיס (לא למיטה מעל החדר, תיקרת
 דקלין חברתו, טולדו. יוסף של המוות מפצעי

הרוצחים. שירו העוזי כדורי ממטר ניצלה

הרצח. למקום הסמוכה
 החשוד, ידה המישטרה, חוקרי לטענת

 הכדורים 16 את יולדים, 11ל־ אב אשור,
 בחשכת טולדו, של גופו את שפילחו
 ועברה אותו עזבה שז׳קלין לאחר הלילה,

שבשכו 7 מס. ב׳אסבסטון טולדו עם לגור
נחלת־עדה. נת

 !אשור עמרם ניהל גירסה אותו לפי
 יחד יצאו הם ז׳קלין. עם פרשת־אהבה

 להתגרש רצה ועמרם מסויימת, תקופה
אותה. ולשאת מאישתו
 בנחלת־עדד, ז׳קלין של !מחברותיה ׳אחת
 היתד, ״דקלין :הזה העולם לכתב גילתה
 היא למה אותה שאלתי מעמרם. בהריון

 שהיא ׳לי אמרה היא הפלה. עושה לא
 בקשר יסמנו. מזכרת לה שתישאר רוצה
 זה טוב. בחור היה הוא טולדו, ליוסף
בשכונה.״ בזנות שעסק נכון לא !בכלל

 אשר, אישור, עמרם של אישתו מ׳רסל,
 בה, ניכרים עדיין היופי ש׳עיקבות נאה

:הזה העולם לכתב אמרה
 באותו יצא לא שעמרם בטוחה ״אני

 טולדו. ביוסף לירות כדי .מהבית, לילד,
 מרגישה. הייתי המיטה, את עוזב היה אם
 כדי ׳מתעוררת ׳ואני קטנה, ילדה לי יש

 או מכונית לו אין מזה, חוץ בה. לטפל
 לנחל׳ת-עדה לנסוע כדי אופניים, אפילו

 תמיד אלינו בא שלו, השותף משם. ולחזור
לעבודה. אותו לקחת בבוקר

 בעלי,״ את לראות ירוצה אני קודם ״אבל
לר עדיין לי נתנו ״לא מרסל. ׳מתחננת

 הפנים את אראה שאני אחרי דק ■אותו. אות
 ׳במשהו אשם הוא אם בדיוק אדע שלו,

 ׳נורא, סובלים שלי הילדים לרצח. בקשר
ל אפשר איך בעיתונים. הפירסום בגלל
 שיבדקו מבלי רצח, שלהם •שאבא פרסם
אשם?״ שהוא טוב־טוב קודם
 ׳נוסף, חשוד המישטרה עצרה בינתיים אך

דקלין. של אחיה ועקנין, אלי
חשוד
שני

עקנין, ולה **ץ  דקלין, של גיסתה ו
*  חיים ״אנו :סיפרה נעצר, שבעלה /

 פה אין העולם. בסוף כימו בשכונה פה
פוח אני למישטרה. להתקשר טלפון אפילו

 בעלי למקום. שוב יבוא שהרוצח דת
 עורך־ לקחת רציתי אופן. בשום אשם. לא
 אני ואם כסף. לנו אין אבל בשבילו, דין

 ב׳מישטרה יחשבו בטח ׳עורך־דין, אקח
 אשם.״ שבעלי בגלל לעורך־דין •שפניתי
 של הצעיר אחיד, ועקנין, פינחס :שאל
 וניצל בחדר־הרצח איתם שישן ז׳קלין,

 ללכת מוכרח אני ״האם מהיריות: בנם
 ללכת רוצה לא אני ? להעיד לבית־המישפט

 ואמרתי במישטדה, אותי חקרו כבר לשם.
 פוחד. אני ידעתי. שאני ׳מה הכיול להם

למקום־הרצח.״ חוזר שהרוצח אומרים
 בתל־׳אביב השילום בית־מישפט בפני

 לעצור שביקשו המישטרה אנשי טענו
 אלי אישור, עמרם :ברצח חשודים שלושה
 שלישי, וחשוד ז׳קלין, של אחיד, ועקנין

 כי — מהרצליה דויד נחום כבר, ששוחרר
 יכלו לא הם אך במשותף. תוכנן הפשע

כלשהן. ברורות הוכחות על להצביע
בול עדויות ד,׳משטרה בידי יש האם

 לשאלת לציבור? .נתגלו לא שעדיין טות,
 סגן־ניצב השבוע השיב הזה העולם כתב
׳תל- מחוז דובר סמלא־מקום מרכוס, יגאל

 :המישטרה ׳של אביב
 לחשודים בקשר למי־שטרה שהיה ״מה

 המישטרה בבי׳ת־המשפט. נאמר שנעצרו,
 אותם.״ וחוקרת אנשים עוצרת

אב של במעשיו גם התעניינו החוקרים
 ז׳קלין. של בעלו;־לשעבר דיין, רהם

 וז׳קלין אברהם התגרשו בעצם, מדוע,
 :ועקנין ׳משפחת בני השיבו זו, לשאלה

״התחרות״, עשו ואברהם, ז׳קלין ״שניהם,

 שותפיו, ׳נגד כעד־המלך לשמש יסכים
אחדים. רוצחים היו שאומנם במידה
 טולדו שיוסף אפשרות .מכלל להוציא ׳אין
 בעולם חיסול־חשבונות במסגרת נירצח

 נקמה של מבדים מסווה ׳תחת התחתון,
״להו שהיו:מעוניי׳נים שאלה ׳או רומנטית,

 ז׳קלין של ׳ממיטתה טולדו יוסף את ציא"
 חבריו־ל׳שעבר עם פעולה שיתפו ועקנין,

הנירצח. של
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סמוך. בצריף ומתגוררים 7 מס׳ הצריף את עזבו הם במתח, ועקנין מישפחת בני את להחזיק

יוה הוא כאן
מאחוריו החלון,

 המיטה אל החדר, לתוך הרוצח ירה זה חלון במד
 מצבי דקלין, של אחיה ועקנין, פינחס ממול. הקיר

לתוך שנורו העוזי כדורי מצרור בנס רק ניצל הרצח, בליל שן

 1 שליד
 3 על :יע

ן החדר.
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