
־ התחתון העור□ שד ו׳־ ,גס ״המפוצץ שהוא
השבוע או ־ הפיצוץ מפני להיזהר יש כיצד

למושב מתחת פצצה אותה: תזה לא שהוא בצורה

 ההם־ :מיתקן את לחבר קל אליהם הברקס.
עלה.
 למכונית. להיכנס אפשר בסדר הכל אם

 חשוב החוטים. את שוב לבדוק צריך בפנים
החו המוליכים זרים חוטים שאין לוודא

אפ חשוד, דבר שום מוצאים לא אם צה.
ולנסוע. להתניע שר

 אבל שונאים. לי שיש חושב לא אני
 אי־ לי עשתה שהמישטרה כמו שם עם

 מהמישטרה. הרבה סבלתי לדעת. אפשר
 ועוצרים באים שקורה פיצוץ כל אחרי
 כל אחרי עצור הייתי ככה אותי. קודם

 במכונית הפיצוץ מאז שאירעו הפיצוצים
 המישט־ שולמן אצל שולמן..גם דויד של
 אותי מחזיקים הם תמיד בי. חשדה רה

אותי. ומשחררים במעצר ימים כמה
 אותי. עוצרים לפיצוצים בקשר רק לא
 ועוד ושוד רצח עבירות על עצור הייתי

 למישטרה אין פעם אף שונות. עבירות
עוצ היא תמיד אבל נגדי, הוכחות שום
 סוחר־ שאני טוענת המישטרה אותי. רת

 השוטרים הזה בעניין וגם גדול, סמים
לי. מציקים

ואחריו הפיצוץ לפני לב: יוסף של ־100 ..אאודי מזגם הצהובה המכונית
 לכינויו לב יוסף זכה הסיפורים לפי

 בדיג, שנים לפני עסק כאשר טום אבו
 באותה היום. עד הרישמי מיקצועו שהוא

 ב־ להשתמש ביפו הדייגים החלו תקופה
 זו, שיטה לפי הדיג. לצורך חומרי־נפץ

 נפץ מטעני מטילים החוק, פי על האסורה
 בבת דגים של גדולה כמות והורגים למים
מצ שהדייגים לכמות מעבר הרבה אחת,

 כבר התבלט הסיפורים לפי לאסוף. ליחים
 חומרי־נפץ. על שלו בידע לב יוסף אז

 הדייגים עבור מכין היה הוא כי מספרים
 ״טו- בפיהם הנקראים הנפץ, מיטעני את

 שהוא ״אבו־טום״, הכינוי מכאן מים״.
אבי־הטום. בערבית
 בזכות לב יוסף התפרסם השנים במשך

 כל שכיום עד לו, המיוחסים הכישורים
 פירסום אבו־טום. מיהו יודע ביפו ילד
 שיוחסו מילכודי־המכוניוח עם יחד זה,
 לחשוש לו גרמו המישטרה, על־ידי לו

לחייו.
 ולחסל בו להתנקם ינסו כי ידע הוא
 רימון נזרק והצי שנה לפני ואכן, אותו.

 נפצעו ואשתו אבו־טום שלו. לחדר־השינה
קל. אז

 הדגים הזה להעולס שהעניק בראיון
 מכוניתו. את בודק הוא כיצד אבו־טום

 ניתן שבהם שונים מקומות על הצביע הוא
 מקום על פסח אך המיטען, את להטמין

 במקום דווקא הנהג. לכיסא מתחת — אחד
 הוטמנה אבו־טום, חזה לא שאותו זה,

 ה- חקירת לו. מיועדת שהיתה הפצצה
 גמיש־ שהיה המיטען, כי העלתה מישטרה

 למושב מתחת הוטמן קילוגרם, חצי קל
 משיכה, מצת באמצעות הופעל הוא הנהג.
 המכו־ לדלת חוט על-ידי קשור שהיה
נית.

 של מאסר עונש בעבר ריצה לב יוסף
 רימון. זריקת בגין שנים, וחצי ארבע
 הוא נוספת. וחצי לשנה נשפט אחר בתיק

בעבי והורשע לדין, רבות פעמים הועמד
 אותו עצרה גם המישטרה שונות. רות

 שונים לפיצוצים בקשר רבות, פעמים
 והוא ההוכחות חסרו אולם לו. שייחסה
כתב־אישום. נגדו שיוגש מבלי שוחרר

 בודק הוא כיצד להדגים הסכים לב יוסף
לנ יוכלו אחרים שגם כדי מכוניתו, את
 שנפצע לפני אמצעי־זהירות. באותם קוט

בדי לבצע אחד לכל ממליץ הוא כי אמר,
למכוניתו. נכנם שהוא לפני קה

 שנפצע: לפני אכו־טום סיפר
 כשמת־ יקרה מה לדעת אפשר אי היום

לה הפך מכונית להחזיק האוטו. את ניעים
ש חברים הרבה לי יש• מסוכן. עניין יות

 אני שלהם. המכוניות את זה בגלל מכרו
 נכנס שאני לפני שלי המכונית את בודק

זה. את לעשות אחד לכל מציע ואני אליה,
 לבדוק צריך במכונית שנוגעים לפני

 האוטו. לתחתית זר גוף מחובר לא אם טוב
ל מתחת גם להסתכל להתכופף, צריו

 השני בשלב לקבינה. מתחת וגם כנפיים
 במנוע. החשמל חיבורי את לבדוק צריך

אור ושל הסוויץ של גס החשובים החוטים

 מפשע חף שאני ידעו שכולם רוצה אני
 אותי שהרשיעו בעבירות גם טוטאל. —

 מפשע. חף אני במאסר עליהן ושישבתי
 עד של בבית בפיצוץ הואשמתי אחת פעם

הדב בכל גם אבל זכאי. ויצאתי מדינה
 נטפלת המישטרה זכאי. אני האחרים רים
סתם. אלי

 אחד לה שיש נוח פשוט למישטרה
שאבו־ אומרים שקורה דבר כל כמוני.


