
־ רוצחים שונות נוקמת, נמרה בינלאומית, ושת־סמים מנהלת מיסתורית, ■בהניה
בתרבות צורו בלי אותה שיחרר השופט אולם המישטוה. בעיני חזן מיכל מצטיירת כך

השנון בת ;ותותי,
 רשת־ סנהלת ?זיסתורית, פהפיה יל

משתר שגבולותיה בינלאומית, סמים
 נוקמת נמרה צרפת. ועד מתאילנד עים

 שכירי־חרב רוצחים שכרה אשר .ונוטרת,
 מיכל תוארה כך אחיה. דם את לנקום כדי
 ובאמצעי־התיק- המישטרה, על־ידי חזן

שורת.
 באשמת ימים חודש לפני נעצרה מיכל .

 (״דדה״) ודויד (״בבר״) אברהם האחים רצח
 במידע ניפנפה המישטרה בנתניה. עמר
 לשני 27ה־ בת היפהפיה את המקשר סודי,

 האחים את שרצחו שכירי־חרב, צרפתים
 צויינה לרצח הסיבה הארץ. את מיד ועזבו

 עמר, בבר כניקמת-דם. המישטרה על-ידי
 ב- השנה אפריל בחודש נפצע ,24ה־ בן

נמ דירה באותה בפאריס. דירת־סטודיו
 מיכל, של הצעירים אחיה שני מתים צאו

חזן. ומרקו דויד

מוות
בפאריס

הגב רבים הישראלי הפשע עולם ף*
הקשו והפסיכופטים האלימים רים ■,

 מאד. בו מעטות יפות נשים אולם חים,
 מיכל, את לתאר הירבו התיקשורת אמצעי
 של כדיילת־יופי שעבדה אכסוטית, צעירה

 לפני ואשר גוטקם, של וכדוגמנית לון
ל ונסעה ישראל את עזבה שצים כחמש
קוסמטולוגיה. ללמוד לונדון

 ההתעניינות את שהגביר נוסף, סממן
ה בחודש היותה עובדת היא ביפהפיה,

 לכל נשואה. אינה כאשר להריונה, שמיני
 למסור מיכל סירבה החוקרים שאלות

 הזה העולם עם בפגישה תינוקה. אבי מיהו
 חף- שהינו אדם לערב סירבה כי הסבירה

 היא בארץ. הנערכת החקירה בכל מפשע
 צרפתי צעיר הוא התינוק אבי כי גילתה

 בחב- העובד פאריס, תושב נוצרי ,26 בן
 לפני ניתקה עימו קשריה את רת־ביטוח.

נתגל זו עובדה בהריון. היא כי שגילתה
 אחיה, של הירצחם לפני שבוע רק לה תה
להריונה. השני בחודש כבר היתה ואז

 אחיה, לשני מאד קשורה היתה מיכל
הת )25( דויד עם בשנים, ממנה הצעירים

 הוא בפאריס. האחרונות בשנתיים גוררה
פא תושבת אלג׳ירית צעירה לאשר, נשא
 תקופת התגוררה ומיכל פטריסיה, ריס.
 המיש- במיקצוע עסק דויד שיניהם. עם מה

 שבו מיקצוע נעליים, תפירת — פחתי
שב בקזבלנקה עוד אבי-המישפחה עסק

 או־״ ערר... דחה אחד מחוזי ושופט שלום
 מסקנה לכלל באתי עיון של בסופו לם

 למעצר.״ מספקת ראייה ואין היתה שלא
ערובה. ללא אף שוחררה מיכל

 סביב והרצח הסמים אגדת נרקמה כיצד
ן והעדינה הצעירה האשד.

 נמצאה בפאריס, אחיה נרצחו כאשר
 של מיסחרית כמות למיטה, מתחת בדירה,

 הרואין שהוא חום״, ״סוכר המכונה סם
 העלתה הצרפתית המישטרה בלתי-מזוקק.

ה לעסקי להיכנס ניסו האחים כי סברה
 להם התנכלה אחרת וחבורה בצרפת, סמים

אותם. ורצחה
 מיכל, של בדירתה בוצע שהרצח מאחר

 הגופות, את שגילתה זו גם היתה והיא
 בדרכונה צרפת. במישטרת נחקרה היא

 (הידועה לתאילנד כניסה חותמת נתגלתה
הת השנה. מארם בחודש סמים) כמקור

 לסוף- לגרמניה נסעה גם היא כי ברר
 נסיעותיה גם הרצח. לתאריך סמוך שבוע,

 ה- אולם חשד. עוררו לישראל התכופות
 למעצ- יסוד מצאה לא הצרפתית מישטרה

 לישראל, וחזרה מיד שוחררה היא רה.
 לקבורה הובאו השניים אחיה. גופות עם

 ב- העלמין בבית בקבר־אחים ברוב-עם
באר־שבע.

 הזה העולם צוות נפגש שבו ביום גם
 לפי מבית־הקברות. זו חזרה מיכל, עם

ל הקרובים עולים מרוקו, יהדות מינהג
 וחמישי שני מדי הראשונה בשנה קבר

 מונחים המטופחים הקברים על בשבוע.
שבוע. בכל רעננים פרחים

אחיה שני ל,כר על חזן מיכל
בתאילנד? עשתה היא מה

 ב- כמלצרית עבדה עצמה מיכל מרוקו.
בפאריס. ישראלית מיסעדה
 השתחרר ,20ה־ בן הצעיר, האח מרקו,
 בחיל- שירותו את שסיים אחרי מצה״ל,
 את לאשה לשאת שעמד מכיוון האוויר.

לק לפאריס בא מבאר־שבע, היפה פולט
 לחתונה. שונים וחפצים מוצרי־חשמל נות
 לפני יום מיכל של בדירתה נרצח הוא

 שנותר בכרטיס לישראל. חזרתו מועד
אחיה. שני גופות עם לארץ, מיכל חזרה

 מתגוררת היא לישראל, שחזרה אחרי
 בבית- בבאר־שבע, ד׳ בשיכון הוריה עם

 צחנת עולה מהחצר ועממי. עלוב דירות
מרו הדירה רב. זמן זה תוקן שלא ביוב
 ברהיטים רבה, בפשטות אך בניקיון הטת

לך נראית זו ״האם בילבד. ההכרחיים

 בינלאומיים?״ סמים סוחרי של בדירתם
לב. שובה בחיוך מיכל שואלת

נסיעה
לתאילנד

 מיכל שוחררה יום־הגיפורים רב **
 השופט על-ידי הממושך ממעצרה *״

 המחוזי בית־המישפט נשיא כהן, בנימין
 וחסרת־תק- סוחפת בהחלטה בתל־אביב.

ה המידע את לחלוטין השופט ביטל דים
 לי נעים ״לא. המישטרה. שהציגה סודי

לט קאזים חיים מהסניגור מבקש שאיני
 לי !נעים לא ״הדבר השופט, ציין עון,״

שופטי- שני שכבר שומע שאני מכיוון

 קרובי
נישואין

מיק בצורה הפגיש ׳העיוור גורל ן*
 וחזן עמר מישפחות אך ושטנית רית י י

 מסכת- ורקם השנים, במשך פעמים כמה
 המיש- שתי בין וקטלנית מיקרית יחסים
פחות.
 קבר- מצוי נתניה של בבית־העלמין גם

 עמר, מישפחת של בניה לשני אחים,
ודדה. בבר

 קזבלנקה יוצאות הן המישפחות שתי
 המקצוע, באותו עוסקים ההורים במרוקו.

 זו שיטחית היכרות הכירו ואף סנדלרות,
 ארצה, עלותם מאז בחו״ל. עוד זו את
 בדצמבר אולם כלל. התראו לא ,1962ב־

 בחברתו חזן מרקו התאהב שעברה בשנה
והח עמר, פולט מבאר־שבע, ללימודים

בת-דודה היא פולט לאשה. לשאתה ליט




