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במכוני ממולכד חבלה מיטען פיצוץ
 ״אבו־טום״, המכונה לב, יוסף התראיין תו,

 אבו־ סיפר הראיון במהלך הזה. להעולנז
ב להתנקש שמנסים חושש הוא כי טום

 נכנס שהוא פעם בכל כי גילה, הוא חייו.
 קו־ מקפיד הוא אותה, ומתניע למכוניתו

 ממולכדת. היא אם היטב לוודא דם־לכן
הצ לא שנקט אמצעי־הזהירות למרות אך

להינצל. אבו־טום ליח
 ,128 קדם ברחוב המתגורר לב, ליוסף

 היה ביפו, ב׳ דונולו לבית־החולים בסמוך
 סוד לאיש. כימעט גילה לא שאותו סוד
ש בית־החולים, שומר עם הסכם היה זה

שמי תמורת שכר אבדטום לו שילם לפיו
 אבו־טום, היה לילה בכל מכוניתו. על רה
ה ברחבת מכוניתו את מחנה ,30ה־ בן

לי היה יכול וכך בית״החולים, של חניה
 שאיש כך על עין פקח השומר בשקט. שון
 מדגם הצהובה המכונית את ימלכד לא

שלו. ו 00 אאודי
 אבו־ חזר הפיצוץ שאירע לפני לילה

 עם יחד אחר־חצות, 2 בשעה לביתו טום
 עייפותו מחמת (״זיזט״). עליזה אשתו,
 מול כהרגלו, שלא המכונית, את החנה
 של ברחבה שיחנה לו ״אמרתי הבית.

 להשגיח יכול השומר שם בית־החולים,
 לא הוא ״אבל זיזט, השבוע סיפרה עליה,״

 למה מבינה לא אני לי. לשמוע רצה
 הוא חודשים במשך זה. את עשה הוא

 הבית שממול ידע הוא רחבה. באותה מחנה
 המכונית, את לראות יכול לא השומר

 שטן מן היה זה שם. חנה הוא זאת ובכל
בו.״ שנכנס
שידע מי היה. אבו־טום של טעותו את

 להזדמנות המתין המפוצץ כי נראה לנצל.
 לא המחרת יום בכל רב. זמן במשך זו

 8.30 בשעה רק ביתו. את אבו־טום עזב
למסי זוג ועוד אשתו עם יחד יצא בלילה

 פתח על־יד לחכות לנו אמר ״הוא בה.
 שחנתה המכונית את להביא והלך הבית

לפ ספיק לא ״הוא זיזט. סיפרה ממול,״
 עז, פיצוץ שמענו ופיתאום הדלת את תוח

 איבדתי אני השכונה. כל את שהרעיד
 שהיה הזוג למזלי העשתונות. את לגמרי
 בעלי את משכו הם במהירות. פעל איתי

 היה זה פיצוץ. עוד נישמע ואז מהמקום,
 שהתפוצץ.״ הדלק מיכל

וב בחזהו בראשו, קשה נפצע לב יוסף
ב חמורות מכוויות גם סובל הוא בטנו.

 בבית־החו־ הרופאים בגופו. שונים חלקים
 כי הודיעו, אושפז, שם בתל״גיבורים, לים

 לקבוע שיוכלו עד רבים ימים עוד יעברו
הרפואי. מצבו את סופית

קבלו
פיצוצים

 לב נחשב המישטרה הגדרת פי ן■
 ה־ ביפו. סוחרי־הסמים מגדולי לאחד •

 בכנו־ בכיר תפקיד לו מייחסת מישטרה
 הירו־ של עצומות כמויות המפיצה פייה
 הולך יותר עוד אולם האיזור. בכל אין

 פשיעה בענף לפניו אבו־טום של שמו
 ב־ רגל דריסת לאחרונה לו שקנה אחר,

 הצעיר המישטרה, לטענת עולם־התחתון:
 הפיצוצים ״קבלן אל אינו הילד פני בעל
 חלק לו מייחסת המישטרה בארץ.״ 1 מם.

באיזור. שאירעו המכוניות מפיצוצי ניכר

במנוע החשמל חיבורי ואת הכנף תחתית את בודק לב יוסר מכונית: לבדוק


