
אבו סלומון פרשת
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 ברצח, אבו סלומון הורשע אשר ך•
 ספק לאיש חיה לא שנים, עשר לפני ~

 חם״. ״על ממש נתפס הוא הרי באשמתו.
 ממקום- הבורח אחרי רדפו עוברי־אורח

 איתו עין קשר לאבד בלי ותפסוהו הרצח,
רדף.המי̂  כל̂  במהלך

 כי מבית־הכלא אבו טען עשר'שנים
 השנים ואולם בכפו, עוול לא על הורשע

 התגרשה אשתו נואשו. הכל וכמעט עברו
 לידסקי, צבי סניגורו, לאחר. ונישאה ממנו
ההר אחר הראשונות בשנים טרח אשר
 המישפטי היועץ את לשכנע וניסה שעה

לע הזדמנות לאבו לתת ושרי־המישפטים
מתוח מיבחן המשולשת, הבדיקה את בור
 גם התייאש והיפנוזה, מכונת־אמת של כם

בקשותיו. את דחו הכל כאשר הוא
 התעניין לא איש כאשר שנה, כחצי לפני

 למערכת הגיע ובטענותיו, באבו יותר
 מי לנדסברגר, מיורם מיכתב הזה העולם
 בישראל הנודעים העבריינים אחד שהיה
 בכלא היום והיושב שנים, כעשר לפני

 לנדסברגר סיפר הדברים יתר בין בהולנד.
 חפים- אנשים של מיקרים על יודע הוא כי

 ב־ עונשם את ומרצים שהורשעו מפשע
 את גם הזכיר הוא בישראל. בתי־כלא

 — מתמיה דבר סיפר ואף אבו, פרשת
ה ברוצחם פגש עצמו הוא כי טען הוא

 ואהרון מזרחי שם־טוב עזרא של אמיתי
ברציחתם. הורשע שאבו אלמליח,

 או ידיד אינו הוא כי הדגיש לנדסברגר
 מילה איתו החליף לא ואפילו אבו, של חבר

 תקופת־מאסר ריצו אמנם השניים מימיו.
ה אופיו בגלל אבל יחדיו, רמלה בכלא

 בין קשר כל נוצר לא אבו של מסוגר
לילי שיחזור כשעת אבו נאשםהשניים.
 כי הרוצח, אינו אבו שסמי יודע ״אני

 באחד במיקרה פגשתי האמיתי הרוצח את
 מיורקה. דה פלמה בשם הספרדיים האיים
 רמז האמיתי הרוצח את לי שהכיר החבר

 ונהגו. שם־טוב עזרא של הרוצח שזה לי
(של בחור לאותו להתחבר החלטתי ואז

 שאני דבר שמו), את אגלה לא עולם
 הרשה לא שהוא למצב והגענו בו, בקיא

לאכול מפאריס, אתי שבא ולחברי, לי

 שהיה בביתו, רק אלא במיסעדות־יוקרה,
וכל״. מכל שפע בו

 לנדסברגר של מיכתבו נתקבל כאשר
 העולם (ראה הדברים פורסמו במערכת

 היתה שהפרשה מאחר אך )2275 הזה
הד. להם היה לא רדומה, אז

במעצר לנדסברגר יורם
בחיים עקרונות די יש

רמלה בכלא שירקב

הת המיכתב פירסום אחרי קצר זמן
 אבו, של החדש סניגורו בעזרת ברר,

 המישטרה בתיק כי סגל, זלמן עורד־הדין
 של מעבדה דו״ח נמצא המישפט מזמן

 אשר ברגמן, אהרון המישטרתי, המומחה
 ה- למחרת שנמצא הרצח, אקדח כי קבע

השוטרים. שמצאוהו בעת נקי היה מיקרה,

אקדח
נקי

 אכו נתפס אמנם אם במישפט• י התביעה גירסת את סתרו אדה כרים ך*
 שבו רצוף, מירדף אחרי רודפיו על-ידי

 מהם ואיש איתו, קשר-העין את איבדו לא
 היה אפשר — אקדח זורק אותו ראה לא

 שעודלילה, זו שהיתה בכך זאת לתרץ
 מאבו. במרחק־מה תמיד היו והרודפים

 את זרק הוא כי להאמין היה אפשר לכן
 השיחים לאחד מתחת בחשאי כלי־הנשק
 זאת לתרץ היה אי-אפשר אבל במנוסתו.

 כדי בדרכו, עצר שאבו האפשרות עם
מ שהשליכו לפני כלי-הנשק, את לנקות

לשיחים. תחת
 הביא ,1970 שנת באמצע המישפט, בעת
ל עדי-הראיה כל את וגמן, אורי התובע,

 שפגע מטח־היריות את ראו חלקם רצח.
 כיכר את חצו כאשר ואלמליח, במזרחי
 המהודרת מכוניתו לכיוון סמואל הרברט

 היה יכול לא ׳מהם איש אך מזרחי. של
 הרוצח. של מראה־פניו את בברור לזהות
 אדם אחרי רדפו אשר אחרים היו אולם

 לרחוב פנה איש אותו ממקום־הרצח. שברח
 ננדציונה, רחוב לכיוון המשיך הירקון,

ל הספיק הוא בן־יהודה. רחוב את וחצה
כא אידלסון, ברחוב חונה למונית היכנס

 המונית לנהג וצעקו השיגוהו רודפיו שר
 מדלתה דילג הנוסע רוצח. הוא נוסעו כי

 במנוסתו והמשיך המונית, של האחורית
 לא רודפיו אך וחצרות. סימטאות בין

 מתחבא הוא כאשר לבסוף ומצאוהו ויתרו,
 חברון ברחוב במירפסת ישן מקרר מאחרי

4.
 סלומון היה המקרר מאחרי שנתפס האיש

והוא כלי־נשק, כל היה לא בידו אבו.

 כדי סמואל הרברט בכיכר היד. כי טען
 לחכות אמורה שהיתה אשתו, את לפגוש

הכ הוא בסביבה. מבתי-המלון באחד לו
 כיוון ברח כי וטען לרצח, קשר כל חיש

המישטרה. מאנשי שחשש
נמ מדוקדקים, חיפושים אחרי למחרת,

 בפינת לשיחים מתחת ברטה אקדח צא
 כי ספק ה״ה לא נס-ציונה. הירקון רחוב

 אבו כי טענה והתביעה הרצח, אקדח זהו
 חילוקי- אמנם היו מנוסתו. בעת אותו זרק

 שעל הבית ליד נמצא האקדח אם — דעות
 השני בצידו או במנוסתו, אבו חלף פניו
 העליון בית-המישפט אך — הכביש של

אבו. של ערעורו את דחה

 ביייון
גדל-גוף

 ואבו, הקורבן מזרחי, לרצח. המניע — י הסבר ללא בפסק-הדין נותר אחד בר ן*
 בעולם- ליגה מאותה כלל היו לא הנאשם,
 את איש הכירו לא גם למעשה, התחתון.

 שהיה מזרחי, אבל פורמלי. באופן רעהו
 לראש להגיע הספיק במותו, 36 בן רק

 בתל־אביב, התחתון העולם של הפירמידה
חדש. ועולה רקק דג היה אבו בעוד

 ביר- היה שפירא, בשכונת שנולד עזרא,
 הוא אגדי. פיסי כוח ובעל גדל־גוף יון

 כאשר בילדותו, עוד לעולם־הפשע נכנס
 השוטרים, ובגניבות. בפריצות מעורב היה

 אגדות סיפרו הימים, באותם שהכירוהו
 תמיד נדרשו אותו לתפוס כדי גבורתו. על

 היה שהוא כיוון שוטרים, וכמה כמד.
 תפיסתו. את למנוע כדי כארי נלחם

 בשוק חנויות כמה רכש התבגר, כאשר 1
 הוא אולם הגון. אזרח והפך הסיטונאי,

 בתל-אביב. מועדוני-הקלפים כמלך נודע
מ עובר כשהוא מבלה היה לילותיו את

 האמריקאית במכונית למשנהו, אחד מועדון
משקאות. מלא באר שהכילה שלו, המדורה

 כבן המיקרד. בעת שהיה אבו, סלומון
 ב־ נולד הוא מצרפת. חדש עולה היה ,27

 ועזב לישראל, בילדותו בא צפון־אפריקה,
 לישראל חזר הוא שנים. למיספר אותה
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