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זונות סחיטת
 גדוש כתב־אישום

 הוגש וסחיטה ■באלימות
 שגחשד מי גגד

פתח־תיקווה. ך7כמ
ה גופו אבל ,19 בן רק הוא
 שם לו הקנו הסוער ומיזגו מגודל

 כתב־התבי־ לדברי בפתח־תיקווה.
 תמר התובעת נגדו שהגישה עה,

 לחר- דעבול שימעון הפך פינקוס,
פתדדתיקווה. בני של דתם

אנ שני כאשר התחילה הפרשה
 הגיעו קשה, בצודה שנדקרו שים

 סירבו אד בילינסון לבית־ד,חולים
תוק זהות את לגלות בכל־תוקף

 מול- אחר־כד ספורים ימים פם.
והמיש־ דעבול, של מכוניתו כדה

 גם כי מאסתר ביקש הוא דעבול.
 200 של סף יום בכל לו תשלם
 ויגר־ אותה יכה הוא ולא, שקל,

אס הקבוע. עבודתה ממקום שה
שה אחרי הפעם גם נכנעה תר

או והיכה בשערותיה משך גבר
הכסף. את לו מסרה היא תה.

 לא אסתר בפרצוף. בקבוק
 דעבול. של היחידי הקורבן היתה

 זתטיל הוא כתב־האישום, לדברי
ו גדולים גברים על גם חיתיתו

 מפתח־תיקווה נהג־מונית קשוחים.
 מצידו אלימה להתקפה קורבן היה

 הנהג כי לדעבול היה נדמה כאשר
 ריכבו. את לעקוף לו הרשה לא

 עליו זרק הנהג, את היכר, הוא
 גם הוא חבלה. לו וגרם כיסאות,

 במיש־ יתלונן אם כי עליו איים
אותו. ירצח טרה

הת בפתח־תיקווה, סטקייה בעל
ב נכנס דעבול כי במישטרה לונן

פינקום פרקליט
לערער מיהרה

עצ שונות, חקירות שערכה טרה,
 כאשר רק המכונית. בעל את גם רה

 ואימתו לביודהכלא, דעבול נכנס
 רד הצליחה השכונה, מעל הוסרה

 שהסכימו עדים לגלות מישטרה
 האלימות פרשיות כל על לספר

דעבול. נגדם שהפעיל והסחיטה
סו כל־כך היה הראשוני מעצרו

 לגלות סירבה שהמישטרה עד די,
 אבי הנאשם, של לסניגורו אפילו
שול נגד החשדות מהות את אורן,

 שרה הצעירה, השופטת אולם חו.
 דעבול את לעצור הסכימה פריש,
לה. שהוגש הסודי החומר על־פי

פתי לפני עוד בוח. הפגנת
 הפרקליטות החליטה המישפט, חת

הראשו העדות שתי את להשמיע
פרו שתי — זה בתיק שלה נות
 ב־ התעשיה באיזור העובדות צות

 לדברי מהן, אחת פתח־תיקווה.
לסחי קורבן נפלה כתב־התביעה,

 דעבול. מצד וכספית מינית טה
 ב־ העידה אדרי, אסתר הפרוצה,

 בסוף אחד, יום כי בית־המישפט,
עבוד למקום דעבול הגיע ,1980

יח איתו לקיים ממנה ודרש תה
תשלום. ללא סים

 הוא כוחו את לה להראות כדי
 :לה ואמר בחוזקה בכתפיה תפס

 הכוח לי!״ יש כוח איזה ״תיראי
 אולם לו• נענתה והפרוצה שיכנע,

 דעבול חזיר אחר-כך אחדים ימים
 דויד ידידו, את איתו והביא למקום

 גם להתמסר עליה וציווה עובדיה,
 שראתה אסתר, תשלום. ללא לו
 לא לה, אובד פרנסתה מקור כי

 הג׳יפ על דעבול עלה אז הסכימה.
 היא אחריה. רודף והחל לו השייך
 גם לשכב והסכימה לחייה, חששה

החבר. עם
של דרישותיו גדלו 1980 ביוני

שוואר והזמין למקום יולי חודש
 להגיש הטבח התמהמה כאשר מה.
 חטף דעבול, התרגז ההזמנה, את

 על אותו וזרק קוקה־קולה בקבוק
ב נפגע הפועל במיסעדה. פועל
 וזרק להשתולל המשיך הוא פניו.
וכמ הסלטים כל את הדלפק מעל
 ה־ בעל המקום. את החריב עט

 העסק את לסגור נאלץ מיסעדה
השתוללותו. בגלל ערב באותו

 שמונה כנופיות. מידחמת
שי לזנות, סרסורים על אישומים

ותקי באיומים סחיטה לזנות, דול
 בכתב־האי- דעבול נגד הוגשו פה

 מבית- ביקשה והתביעה שום.
 ההליכים תום עד לעצרו המישפט

 דוד השופט אולם נגדו. המישפטיים
ש מאחר כי משום־מה, מצא ולך

 שוב ודעבול העידו כבר הזונות
 מקום יש להן, להתנכל יוכל לא

הצ בגילו התחשב הוא לשחררו.
 לו שאין ובכך הנאשם של עיר

 לכמות באשר קודמות. הרשעות
השו אמר לו המיוחסות העבירות

ה על מעידה אינה ״הכמות פט:
איכות.״

 על לערער מיהרה הפרקליטות
ה בית־המישפט לפני זו החלטה
 השופט. החלטת בוטלה ושם עליון,
ההליכים. תום עד נעצר דעבול

 כתב- מפני מתגונן דעבול בעוד
 כתב־אישום הוגש הארוך, האישום

ו דעבול, כרים אביו, נגד נוסף
 הדחת על דעבול, זמיר אחיו,
ההלי תום עד נעצר האח עדים.

 ב־ נעצר גילו, עקב והאב, כים.
מעצר־בית.

 בפתח־תיקווה קורה אשר את
 לדבריו, אורן. אבי הסניגור הסביר

 כנופיית בין מילחמת־כנופיות, זוהי
דעבול. וכנופיית אלפרון האחים

ק
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