
 ה חקו המישסוה
 ה1חוווו שירו חשו

טבעי מוות מת לא בפשע לחקיוח

חיסתווין
החוות ;והר

במו־ לירושלים ■חוזרת היא כי לו הודיעה
נית. נ

 משותת־ •שימרון, השתתף שיבה •בפגישה ״
 מוסד אוהו עובדת •ניםיהו, יהודית גם פה

 הפעילים אהד •בזמנו שהיד! !מי ישל ורעייתו 1
יהודית, גיסיהו. דויד טפא״י, של הבכירים

 הייתה ווג׳ינג׳ית, נסוסת־קומה. מבוגרת, יאשר.
האחת־ בישנים ׳שימתן עם •מאד מייודדת

 1.00 בשעה הושיעה הסתיימה כאשר !ות.1
 שינד מד.בגיין. יהד השניים ■יצאו בצהריים,

מצויין, מרגיש ״אני ליהודית: !אמר ירון
 מצבו את שידעה !והיא, ׳עייף״ •אני יאבל

 פעם כבר לקה שהוא העובדה — הבריאותי
בבייתה. לנוח לבוא לו הציעה — בל״בו

ל הגיעו הם ההצעה. את קיבל שומרון
ל שימרון יניפה ושם ׳והודות, •של ביתה

 שהסתובבו ילדים, שיל רעש ■אולם הירדם.
 יהודית לו הציעה !אז לו. הפרוע בבות,
 בתל- 10 המגיד ברחוב •אחרת, בדירה לנוח

 לא רביב. משה הצייר של דירתו אביב, 4
 גוז ׳ששימרון הראשונה הפעם זיו היתד.

 בחוץ- שוהים •ואשתו רביב דורה. ׳באותה
 עובדת שבו למוסד השייכת והדירה, לארץ

רביב, שיל לרשותו הועמדה ושרק יהודית
מפתח■ יש לוהיודית ריקה. עמידה

ויחז־ לדירה, שומרון את ליוותה יהודיית
שימתן. שמו כי לו ענתה יהודית •נפטר. קוב־ ׳שהיא כדי ■תוך לבייתה, לדבריה, רה,

 ?״ המאורגן מהפשע •שימירון עורך־הדין ״זה 5.00 לשעה סימור אותו •תעיר יכי עיימיו עת ״
חיובית, ■תשובה וכישק״בל הרופא, ישאל שימתן יקבע שבה השעה •אחיר־יהצהריים,

 בדרך אותו ויאסוף שיבוא האדר הנהג עם
לירושלים. חזירה

ל מדירתה יהודיית טיילפנה 5.00 בשעה
 שהחזיקה למרות אולם רביב, של דירה

 בהמתנה, וארוכה ישעה בידה השפופרת יאת
 היא רע. לה וניבא ליבה מיענה. יכיל הייה לא

 את פתחה המגיד, לדירה׳!שברחוב מיהרה
 את ומצאה לה, שהיה נוסף במפתח הדלית

 עדיין כי •אם הסר-הסרה, סשהויא !שומרון
 יהודיית ׳מיקטורן. ללא היה הוא ׳בחיים.
 הוא וכי בהתקף־לב, ישוב לקה כי הבינה
 ההכרה. את איבד •אך בעצמו •לטפל ניסה
להז אדום, דויד למגן לטלפן מיהרה היא
 נמרץ. לטיפול היחידה של אמבולנס מין

 רבע ׳תוך רופא, !בלוויית הגיע, האמבולנס
 עוד שימתן ואת שבדק הרופא, ׳אולם ישעה,'

מותו. את קבע ׳בדירה,
 שנקרא ״מוטב

שטרה!״ למי
רד־כלל ף*'  שנפטר, אדם מעבירים ד

 לבית־ מייד לרצח, חשד שיש מבלי ■1
 לעשות. הרופא חישב אמנם !וכך חולים,

 ל־ ההעברה את מכין שהוא כדי •תוך אולם
ה־ ישל לשמו יהודיית את שאל ■אמבולנס.

בהתקו־לב שימחו
 החוק־ החיליטו מהתיקף־ילב, מת שימתן •כי

 אנשי על־ידי רצח של בכיוון לחקור ירים
 שימתן. השף שאותם המאורגן, הפשע
 גירסה גם תליאביב מישטדת לחוקרי היתד.
 יש לדבריהם, רעל. הרצח: ;אמצעי לגבי

 נר־ הקורבן, את בהם משקים שאם •רעילים
בהתקף־לב. לקד. באילו !ראשון •במבט •אד.

יהו את חוקרים החלו חוקרי־המישטרה
 את לעזוב אמנם, ביקשה, היא עצמה. דית

 מסבירה !כשהיא הביתה, !וללכת המקום
 מידי, גדול עליה שעבר ההלם כי לחוקרים

 במחיצת לשהות אותה אילצו הים אולם
 ׳תמיסות. שעתיים במשך ידידה ושל גווייתו
ה את עת באותה בדקו אחרים חוקרים
 לא אם לראות •שבדירה, •והחלונות סורגים

החלונות. בעד איש אליה •נבנם
 אף הוזמן הפאתלזגי מהמכון מייוהד צוות

 של •בגופתו בדיקות בדבמקום !וערך הוא,
 שהה־ ואחרי שעתיים, כעבור ירק שימתן.

 שימרון, של מסני־מיישפחתו !מידע יקבל
 היה הוא כי המרה, הידיעה להם ׳שנמסרה

 היה לא הזה היתקף־הלב ווכי לב, חולה
 הדי־ אית לעזוב יהודיית הורשתה הראשון,

לבית־הח־לים. הועברה והגיופה רה,
 !שברחוב הבית ■סביב המיוחדת התיכונה

ה המ״שטירה, וניידות מכוניות ,10 המגיד
 שיצאו עסורי-הכיוכבים והקצינים בלשים
 שלאחר־ השעתיים ׳במשך לדירה •ונכנסו
ה פשטה מייד שלהם. את עשו המוות,
 אנשי על־ידי נרצית שימתן כי שמועה
 ה־ בעיקבות שהעניישוהו התחתון, העולם

 פשע י׳ש •כי לראשונה ■שיקבע ישלו, דו״ה
בישראל. מאורגן

 שנודעה אחרי תתחזקו אלה שמועות
הוז ששמותיהם אנשים שני אחרת. פרשה

 לפרסם ביקשו המאורגן לפשע בקשר כרו
 בצער השתתפות מודעות הערב בעיתוני

ה את לפרסם סרבו העיתונים המשפחה.
מודעות.

 באבל יושבת שחסרון שימישפחת למרות
 המרושעות השסועות •אליה גם הגיעו כבד,

 הגיבה הרצח. בעניין •והחשדות הידידה, על
 הדביקו ״!נו, עצוב: בהומור שימתן, רחל

 הרצח השד על ואילו מאהבת!״ לארווין
ל האחרים מיישפחתו סבני אחד יבול לא

ד העולם אנשי ״אפילו מלהגיב: התאפק  ז
 הם ארווין. את רוצחים היו •לא !תיחיתון

!״היה הוא טיוב איש איזה ידעו ומן הומלץ הוועדה הבו׳ עם שימוון בפעולה: הירד

לקה שבה הרוה
 ונקרא סאן, אותו שנשאיר ״מוטב :לה אטד

!״למשטרה
 הקריאה, לאחר מייד הגיעה המישטרה

 במשך מהמקום הגופה את להזיז ואסרה
 השנייה המערכה החלה כך לשעתיים. קרוב

ה החקירה בגלל הפעם השסועות, ישל
 המיישטירה. חוקרי של מיוחדת

דעתו על עמד המטפל שהרופא למרות
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