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שת ני ש אותי. יהרוג ששלמה חו
* \ / בסכ שלי שהחיים הרגשה לי יש /

 ויינבוים. רחל חודשיים לפני סיפרה נה,״
 לא אני אבל קשר, כל איתו ״ניתקתי

 מטורף, ששלמה למסקנה הגעתי שקטה.
 הבא הצעד יהיה מה לדעת ואי־אפשר

שלו.״
 לפי רחל. של חששותיה אומתו השבוע
 שלמה ירה המישטרה, שבידי העדויות

 של בראשה יריות־אקדח שתי סימן־טוב
 ב־ ושבים עוברים עשרות לעיני רחל,

שהתמו אחרי בתל־אביב. תחנה־המרכזית
 וידה הוסיף גרעינים, חנות בפתח טטה,

במקום. נהרגה רחל יריות. שלוש עוד בה
 פרשה, של המשכה אלא אינו זה, רצח

 נעצר סימן־טוב חודשיים. לפני שהחלה
 התפרצות של בחשד המישטרה בידי אז

 לפני ).2207 הזה (העולם חמורה ותקיפה
 סי־ כי המישטרה, טענה המעצרים, שופט

 ויינבוים, רחל של לדירתה ״פרץ מךטוב
 אותה היכה ברמת־גן, 127 הרואה ברחוב

 לדירה נזק גרם קשות, שלה המעביד ואת
 המישטרה, טענה עוד אותם.״ שיחסל ואיים

 בסכין־מיט- רחל את חתך ״סימן-טוב כי
 השני הגבר לתפרים. נזקקה היא וכי בח,
עירום.״ באמבטיה היה

פרק באמצעות להגנתו, טען סימן־טוב
 מזה חיים ויינבוים ורחל הוא כי ליטו,
 רצה אף הוא וכי ואשה, כבעל שנים חמש

נכ הוא סימן־טוב, לדברי איתה. להתחתן
מעבי ואת אהובתו את ראה לדירה, נס
 באופן ופעל בחדר־האמבטיה, עירומים דה

כעם. של התפרצות מתוך אינסטינקטיבי,
 קיים כי אז, טענה שהמישטרה בעוד

 וביקשה שנית, יתקוף שסימן־טוב חשש
השו החליט ימים, לשיבעה אותו לעצור

 שעות 24ל- אותו לעצור שלו אפריים פט
 זה, זמן פרק תוך כי קבע, השופט בלבד.
סימן- של בביתו הנמצא אקדח יופקד

ה לפי ארב, סימן־טוב שמוההקנאי המאהב
לאהו הנזישטרה, שבידי עדויות

 לקו שבסמוך גרעינים חנות ליד ויינבויס. רחל אותו, שזנחה בתו
העבודה. אחרי להגיע נהגה לשם כי ידע הוא בתחנה־המרכזית. 60

 במשך חיה ויינבוים רחלבציבור הידועה
 שלמה עם ביחד שנים חמש

 ותקף רחל של לביתה שלמה התפרץ חודשיים לפני סימן־טוב.
בדירתה. מימה יחד שהיה בלאו, דויד מעבידה, ואת אותה

1 ק 1 בונה. סולל של הקונצרן במרכז האירגון אגף ראש הוא בלאו דויד 0
היו כי הכחיש בלאו שנים. שבע במשך מזכירתו היתה ויינבוים רחל 1̂ 1 *■ י 1
אחרת. לספר ידעו בונה סולל הנהלת במיסדרונות הרכילויות רחל. עם אינטימיים יחסים לו

להב כדי המישטרה, בידי ברשיון, טוב
 להתנקם על-מנת בו ישתמש שלא טיח

ברחל.
חב תקיפה שתקף אחדי נעצר ״החשוד

 בנסיבות הפתיע שאותה חברתו, את לנית
 השופט. פסק כך מעבידה,״ עם אינטימיות

 כדי עד החשוד של חמתו בוערת ״אם
 בחברתו, לפגוע איתו וגמור שמנוי כך
 כעבור זאת יעשה שלא יתקע לידנו מי

 עם יחד ז״ יותר לא ואפילו ימים, שבעה
 סימן- על האוסר צו, השופט הוציא זאת
 או ישיר במגע, לבוא ניסיון ״כל טוב

 זה צו מעבידה.״ עם או חברתו עם עקיף,
טרגי. באופן השבוע הופר

ם סי ח  י
ס עם הבו

 מעבידה בפרשה, השלישית צלע ך•■
 דויד אלא אינו ויינבוים, רחל של 1 1

 במרכז ומינהל לאירגון האגף ראש בלאו,
 בבעלות הנמצא בונה, סולל של הקונצרן

 דק התפקידים, סולם מבחינת ההסתדרות.
 בלאו, משלו. בכיר בתפקיד מחזיק המנכ״ל

 שנה. 30 מזה בונה בסולל עובד ,55ה־ בן
 שנים שלוש מכהן הוא הנוכחי בתפקידו

 לתפקיד לעבור עומד הוא בקרוב וחצי.
אחר. בכיר

 ,34ה- בת הנאה האשה ויינבוים, רחל
 מזה בלאו של האישית כמזכירתו שימשה

 השנים כל במשך כי הודה בלאו שנים. שבע
 תודות מהיר, רחל של קידומה היה הללו,

 שנה מדי כמעט קיבלה היא להמלצותיו.
 של שקידומן בעוד שלמה, בדרגה תוספת

מקבי בעבודה העוסקות אחרות, מזכירות
 בלאו של לדבריו יותר. איטי היה לה,

קידומה. את רחל של כישוריה הצדיקו
אחרות. מטובות־הנאה גם נהנתה רחל

 ליחסי־אנוש, לקורס נשלחה באחרונה רק
 בין היחסים טיב הקונצרן. חשבון על

רכי נושא מכבר זה הפך בלאו לבין רחל
ב בונה, סולל הנהלת במיסדרונות לות

בתל־אביב. 111 אלנבי רחוב
 אשתו עם יחד מתגורר בלאו דויד
 בן הזוג לבני ברמת־גן. 7 נתן ברחוב

 זמן־מה לפני שנישאה ובת, סדיר בשירות
בעלה, עם ארצה ושבה בארצות־הברית,

 היתה ויינבוים רחל
 תמיד והקפידה נאה 11111

 היתה היא האופנה. במיטב לבש
י שני אחריה והשאירה פעמיים שה

אשה
להת־
גרו־
לדים.


