
הרעילה סלומון(משמאל) שריקה טוענת התביעה

דבונד?

סלומון וריקה יעקב
אחר־המוות לניתוח התנגדה היא

 את ומכה מתפרץ להיסטריה, נכנם היה
 סליחה, מבקש היה נרגע כשהיה אשתו.
 יחזור שלא ומבטיח לו ימחלו כי מתחנן
הבאה. להתפרצות עד מעשיו. על שנית

 של הבכור בנם נולד1 שנים עשר לפני
 גם נולדה שנתיים כעבור ויעקב. ריקה
 הרבה הועילה לא הילדים לידת אבל הבת.

 האחות לטענת המישפהה. של לאושחה
 הוא לגיהנום. ריקה של חייה ״הפסו חנה,

ל פנתה ריקה לה.״1 להרביץ הפסיק לא
לגירושין. תביעה הגישה רבנות,

 בבית- בבקשתה הדיון עת הגיעה כאשר
 טענותיה יאת הרבנים שמעו הרבני, הדין

 עם שלום־בית למצוא לנסות לה והציעו
 קורת- תחת עימו לחיות חזרה היא בעלה.

 ל־ לפנות החלה לרבנות ובמקום ׳אחת, גג
 חלונות הגישה פעמים מיספר מישטרה.

לחב לה !וגורם אותה מכה בעלה פי על
 לה לשים נוהג היה ״הוא גופניות. לות
ד.ריצפה,״ על ותיפול שתמעד כדי רגל

 הביתה הוחזר ״הוא חנה. טוענת לפסיד״״
 בטוב. חש לא אבל ימים, שמונה אחרי

 שהוא ידענו בבטן. כאבים על התלונן הוא
 דלקת־קרום־ גם לו ושהיתד, מאולקוס סובל

למח חולני.״ איש היה הוא בכלל המוח.
יעקב. נפטר הביתה שובו רת

 כדי ׳אפילו כסף די היה לא לריקה
ב לעיבודה חבריו עבורו. מצבה להזמין

 ביניהם תרומות שאספו הם ישראלי רכב
קיברו. על מצבה להקים כדי

תה מה  הי
האבקה?

לפ מצליחה היתה שריקה תכן ליל
 היה המנוח ובעלה חדשים, בחיים תוח

ב נאה גברת לולא בקיברו בשלום נח
 ארלט המתקראת שלה, השלושים שנות
מור.

אותה שהינה יעקב, בקרה את

רעל
ענברי□

 תוך הקברנים פירקו המצבה ת ^
ישיב־ את ניפצו אחר-כך ספורות. דקות

 אשר הבלוקים את שחיברה הבטון בת
 אשר עד בעפר וחפרו הקבר על הונחו
 בארון־ הניחו השלד את הגוויה. אל הגיעו
החוצה. •מבית־העלמין הוסע אשר מתים
 של במנוחתו הראשון השלב הסתיים כך
 מיש־ על לנוח הספיק הוא סלומון. יעקב

 הנצח שנת את ימים. 173 רק האחרון סבו
ה כשליד השנה, בינואר 26ב־ החל שלו
 האהובה ׳אשתו ממנו נפרדו הפתוח קבר

ילדיהם. ■ושני ריקה
 במיקצועו, מכונאי־רכב סלומון, יעקב

 שבקריית־שלום ׳בביתו יום באותו נפטר
 לרופא בלבד. 39 ■בן כשהוא בתל־יאביב,

באמבו יעקב הובהל לשם בית־החולים,
 וגם מותו את לקבוע אלא נותר לא לנס,
דלקת־יקרום-המיוח. :המוות סיבת את

 אשה ,31ה־ בת סלומון ריקה האלמנה,
 ולרפא להתנחם ניסתה ושופעת, חטובת־גו

 פטירתו אומנם ׳בליבה. שנוצר הפצע את
 אולם כבד, אסון היתד, המישפחה אבי של

 ליבה על ודיברו נייחמוד, בני־מישפחתה
 החיים וכי הפצעים כל רופא הוא הזמן כי

 על להתגבר ומסייעים ׳שלהם .את עושים
 היקרים פטירת על אלה גם ׳המכאובים. כל

ביותר.
 חדשים. בחיים להתחיל ניסתה ריקה

 12ב־ שמאל. ברגל אותם החלה היא אבל
אח חודשים כשישה השנה, יולי בחודש

 בלשי בידי נעצרה היא בעלה, מות רי
המרכזית היחידה של התישאול מחלקת

 עצרו השוטרים תל-יאביב. מחוז במישטרת
 ברעל־ יבעלה את הרעילה כי בחשד אותה

למותו. בכך וגרמה עכברים

עצבני היה
 שסרומנ- יאסי ,העיירה כת יקה, ך̂י
 חנה ואחותה הוריה עם עלתה יה, ו

 בת ילדה כשהיתה שנה, 16 לפני לארץ
 סייעה עממי, בבית־ספר רק למדה היא .15

הת המישפחה הוריה. לפרנסת אחד-כך
 שהצליחה עד ביפו הסבתא ׳בבית גוררה
 למדה ריקה אחד. חדר בת דירה לרכוש
 שעות ׳אחדי וגם בדים, בניקוי לעבוד

 עימד, לקחת נהגה בבית־החרושת העבידה
הכנסותיה. את להגדיל כדי הביתה, עבודה
 כשהיתה ריקד, הכירה סלומון יעקב את

די ממבט אהבה זו היתד, לא .19 פת
 על־ידי הוריה בית יאל הובא הוא שון.

 מצויץ,״ רושם עלינו עשה ״הוא שדכנית.
 אבל צוררו. חנה ריקה, של אחותה נזכרת

ד,ת כי הסתבר החתונה ׳אחרי קצר זמן
 לנקוט אם במיקצת, מוטעה היה ישם

!המעטה. לשון
ה הסתיר האחיות, של סיפורה פי על
 הוא כי העובדה את הצעירה מאשתו בעל

כתו לו שנגרמה מוחית מפגיעה סובל
ה שירותו בעת בראשו מפציעה צאה

 הפציעה תוצאות צנחנים. ביחידת צבאי
 ולאבד להתרגז נטה ׳הוא היטב. בו ניכרו

הוא ריקה, של אמה לדיברי עצביו. את

חגה. האחיות מעידה
 יעקב אושפז השנה ינואר בחודש 17יב־

 ״זה ביפו. א׳ דונולו בביודהחולים סלומון
אפי- של התקף קיבל שהוא אחרי היה

לידסקי פרקליט
ד להרגיעו רק רצתה ״היא

הגי במישטרה, אחד יום הופיעה זו
 שהוריד ברנס נתן אחד ׳נגד תלונה שה

 כיצ־ רווחיד, על ׳והמתפרנס לזנות אותה
 במישטרה. מוכר היד, בדינם השם אנית.
 תלונות מיספר נגדו נרשמו כבר בעבד

 ׳בעת לזנות. להדחה וניסיון תקיפה בענייני
 היא יפרנס, נתן אודות מור ארלט שנחקרה
 לאוזניה הגיעה כי אגב, כבדרך הזכירה,
רי עם עיסקד. גם עשר, ׳שהאיש השמועה

 כדי אחת יד עימד, לעשות סלומון, קה
באמ טוב שכולו לעולם בעלה את להעביר

רעל. צעות
 את סיקרן אולם מוזר, נשמע הסיפור
 אני ד,סידרה ימי לפני זה היד, השוטרים.
 היה זה מעין וסיפור בטלוויזיה, קלאוריוס

 ברנם, את השוטרים חיפשו מאד. נדיר
הס זמן כעבור רק למצאו. התקשו אבל
 פרקליטו, באמצעות עצמו את בתס גיר

 מבקשת המישטרה כי לאוזניו שגונב אחרי
אותו.

עדו ארלט. מול אותו הושיבו כשהופיע,
העי היא נסיגה. דרך לו הותירה לא תה
 סלומון וריקה שברנס בעת נוכחה כי דה

מ לשחררה שנועדה העיסקה את קשרו
הרבנות. התערבות ללא בעלה

 גרו שבו ׳בניין באותו שהתגורר ברנם,
 בקריית־ 20 האסיף ברחוב ובעלה, ריקה

 ה־ לטענת במישטרה. הודאה מסר שלום,
׳ביק ריקה כי בעדותו ברנס הודה מישטרה

 בעלה את לחסל דדך למצוא ממנו שה
 זה בסכום ל״י. אלף 30 של סכום תמורת

)34 בעמוד (המשך
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