
 חבידזו־תוטו, באמצעות חותנתו בוציחת שהוושע העולם, אסיר
השופט צו למרות פסיכיאטרית להסתכלות שלח1 שלא בטענה לבג״ץ פנה

ר גוטמן, שמעון תו ברצח וחצי שנה לפני שהורשע עולם אסי מו ם ושני ח חי ר  אז
ש נוספים, שפט לפני בעירעור לו שתעזור אפשרית דרך כל מחפ ת־המי א העליון. בי  הו

ם כי טוען ביו בר 31 ״ קטו ה 1981 באו תנ ה ני ט ל ח שופט על־ידי ה ס־ שטרוזמן, ה  במי
שת גרת ה בק מדינ ת לעצור ה מן א ט ם, לגמר עד גו כי ש לפיה ההלי ר התבק ט א כי סי  הפ

חוזי מ ת לבדוק ה הי כלל ידוע לא גוטמן. א צאת מ ת, תו תכלו ל ההס אי ת הו ת־הדע חוו  ו
טר של א כי סי חוזי הפ מ ק כלל הגיעה לא ה תי שפט... ל א בית־המי הי תו- אפופת ו ס  מי

רין..."
את טענה א ז ד הי סו הי  מרדכי עורך־הדין בידי שהוגש העירעור, של מאבני־

לווינגר.
ם להלן עי ט תו ק שם של מעדו שתו הנא שטרה וא : במי

 שד סיפורו
הנאשם:

 תמונה עם כתבה כעיתון ראתי ך•
הדואר. דרך גירושין :אשתי של

 על זהב צמיד עם בתמונה הופיעה אשתי
 עליו. יודע ואיני מכיר שאיני הצוואר,
 להתגרש רוצה שהיא כתוב, היה במאמר

 שהכירה מיליונר, עם להתחתן כדי ממני
 25מ־ ביותר ממנה המבוגר גבר בבלגיה,
לגמרי. אותי שבר שזה כמובן שנים...

ב שירתתי שגה. 20 לפני ארצה עליתי
 יום־יהכיפו־ מילחמת אחרי מלחמות. שלוש

 דרכון. ׳והוצאתי לחו״ל לנסוע רציתי רים
והתאהב אלה, אשתי את הכרתי בינתיים

התחתנו. עזה. אהבה בה תי
 בפר- הדירה את שקנינו אחרי ״שנה
 כדי לבלגיה, ליחו״ל, אלה נסעה דס־כץ,
חוד שלושה במשך בקונצרטים להופיע

שים.
 מיכתיבי־ מבריסל לי כתבה בהתחלה

 היא לירות. אלף 15 לי שלחה גם אהבה.
 שבועיים שבעוד והודיעה אלי צילצלה

 לקחתי אליה. אסע ואני כרטיס, לי תשלח
ש לבלגיה מיברק ושלחתי מהבנק, כסף
מגיע. אני

 למסור רצתה לא היא חמותי. עם רבתי
 -שאשתי הלירות, אלף 15 הכסף, את לי

 הדירה. חובות את לשלם כדי לי שלחה
ש איימתי — ברצח לא עליה. איימתי
שלה. הדירה את אשרוף

ק ה י ר ה  אז
שונה רא

ל עליתי לבריסל הנסיעה לפני ום לי1
 מאוד, יפה אותי קיבלה היא חמותי.

 מ־ יום באותו התקשרה שאשתי לי אמרה
 בינינו הכל אבוא, שאם ומסרה בריסל
 נראה זה הוסיפה. עבודה, שם אין ייגמר.

 כתבה שלה המיכתבים באחד מוזר. לי
עו היא שבו שבמועדון־הלילה, אלה, לי

מאפיה. יש בדת,
 שום קרה ״לא אותי: הרגיעה חמותי

 ג׳וק לאשתך, לה. גיכנס המאפיה. עם דבר
להתגרש...״ רוצה היא — בראש

 היא אך האמנתי. לא שוק. קיבלתי
 אשתי סיפרה שבו מיסתב, לי הראתה

אחר. מישהו עם חיה שהיא
אש ברבנות. תיק־גירושין פתחתי מייד

ה דרך הגירושין את ניהלה אלה, תי,
האם. בעזרת דואר,

 בחור אתה ״שימיעון, לי: אמרה האם
מ להתגרש רוצה שאתה אף־על־פי טוב!
 או לפני אצלה לבקר יכול אתה בתי,
וכרצונך...״ זמן בכל הגירושין, אחרי

בססקייוז פתח־תיקווה־גהה, בצומת

שמע בחורים. שני הכרתי הנמרים,
 חשבונות. חיסול על מדברים אותם תי

 מוכן שאני להם ואמרתי אליהם ניגשתי
 פעולה. איתם ׳שישתף הזר, האדם להיות

 במדי השני אזרחית. לבוש היה אחד
 הבחור סמל. של דרגות לו היו צה״ל

חזי.* בשם עצמו את הציג האזרחי בלבוש
 הוא בבית. אצלי פעמים כמה ביקר חזי
סיכמ חבילת־נפץ. בשבילו שאשלח רצה

ל חבילת־נפץ אשלח ישאני חזי, עם תי
 חבילה ישלח והוא רוצה, שהוא כתובת

 אשלח שאני רצה הוא רוצה. שאני לאן
שלו. החבילה את קודם

 המדרגות בחדר פצצה התפוצצה פעם
אר לפני בערך היה זה חמותי. בית של
 שום היתר, לא זו להתפוצצות שנים. בע

 לבקר נסעה היא אחר־כך איתה. קשר
פצ נתגלתה ובאוטובוס בחדרה, קרובים

 ופחדה נרגשת מאוד היתד, היא לכן צה.
מהתפוצצויות. מאוד

הכני דלת ליד חבילה מצאה היא פעם
 אמרתי אותה. פתחה והיא דירתה, של סה
 ולא זו, טעות על שנות לחזור לא לה

 איך לה. ידועות שלא חבילות לפתוח
 תופת? חבילת לא זו אם לדעת אפשר

 חבילה פעם אף תפתחי אל לה: אמרתי
 ,1007ב־ס צודק ישאני לי ענתה היא כזו!

לבדה. חבילות יותר לפתוח לא והבטיחה
 זה לחמותי. רימון־נפץ לשלוח החלטתי

 ה־ לקראת איום, רק להיות צריך היה
 אשתי. ושל שלי הרכוש, לחלוקת מישיפט
 לא אפילו שחמותי בטוח כמעט הייתי
 תחזיר אלא מהדואר, החבילה את תיקח
החבי את ׳לשלוח התכוונתי מייד. אותה

 ציל־ שלה, קרוב־מישפחה של בשמו לה
ציק.

 אחרי חזי. אלי הביא הרימונים את
 שזו פעמים כמה לו אמרתי ראש־יהשנה.

רו איני !יותר ולא ראשונה, אזהרה ירק
 אני לחזי, אמרתי — אסון שיקרה צה

לאיים. רק רוצה
 כולו, הרימון את לצבוע לי הציע חזי
 החבילה את הכין הוא עיקבות. יהיו שלא
בבית. אצלי

ק ״בוא  גדבי
צבעוני״ גייר

 דואר סניף מכיר שהוא לי, אמר זי
 צריך לא בדרך־כלל שבו בנתניה, י י

 אמר גם הוא חבילה. כששולחים להזדהות,
 החבילה, את חזרה לקבל דרך לו שיש

לחמותי. תגיע לא אם
 תקבל שהחותנת ■שאחרי ברור, לי היה
ה יפורסם אולי הראשונה, האיום חבילת

 הארץ ברחבי הדואר של הסניפים דבר.
 תעודת־ ללא חבילות יותר יקבלו לא

 שיטות גם לו שיש לי אמר חזי זיהוי.
 שבפעם אומרת, זאת לנקום. איך אחרות
מת פרחים, לשלוח צריכים היינו הבאה

לדלת. ■רימון לחבר או נה,

 ששם־מיש־ גוטמן גילה יותר מאוחר *
וודף. הוא חזי שד פחתו

מלקינה ילינה הנרצחת
מחבילות פחדה

 שאני חזי, עם סיכמתי מההתחלה עוד
ש למיקריה — השני רימונים. שני צריך

 הביא חזי הראשון. המישלוח יצליח לא
 מנורות־ קופסת לקחתי רימונים. שלושה
 חזי באיזוליר־בנד. אותה ועטפתי חשמל
 זה על נדביק ״בוא יפה. לא שזה ;אמר
 זה הציע. פלסטי,״ דבק עם צבעוני נייר
תח ממני ביקש חזי מוזר. בשבילי היה

 הרימון את בעצמו והכין דבק, עם בושת
שנתפס*. הנוסף
 כתב חזי והמען, הכתובת את הכנתי אני

החבילה. על הפרטים את
 היה היום למחרת אליבי. גם הכנתי

 הזמנתי וגם למישרד־העבודה, ללכת עלי
שלי. הספר אצל בטלפון תור

הלילה. כל ישנתי לא שפחדתי. האמת
 יחד נסענו בבוקר בסלון. אצלי ישן חזי

שאל חדשה. מכונית היתה זו שלו. באוטו
 עינה ■והוא שלו, רכב זה אם חזי את תי

 רק עושים כאלה דברים ״אידיוט! לי:
גנוב!״ רכב עם

 מטרים 50״ אמר: חזי לנתניה. נסענו
תבדוק לך סניף־דואר. יש בחצר, מפה,
לחץ.״ שם יש אם

 מסרתי בבוקר. 8 בערך היתד, השעה
 חזי במקום. אנשים ארבעה רק שיש לחזי
לו לקח לא החבילה. את למסור הלך
חזר. תיכף זמן, הרבה

 על שובר הקבלה, את לי נתן הוא
לירות,״ 64 ״שילמתי החבילה. מסירת

סטייק.״ לי חייב ״אתה אמר,
 לי אמר כשחזי התעצבנתי מאוד אני

לפ הרימון של הניצריה את הוציא שהוא -
 שקט, הייתי לא החבילה. את שארז ני

 ידעתי כי העניין, כל את עצרתי לא אך
 תפתח לא ממילא וחמותי בחו״ל שאשתי

 את לי הבטיחה כבר היא החבילה. את
פעם. זה

 בדירתו חיפוש ערכו כשהשוטרים *
גוטמן. של

 זמן לך ״יש :ואמר בערב אלי בא חזי
בש החבילה את שבועיים בעוד לשלוח
 אותה, לשלוח לאן אותו שאלתי בילי.״

 כ־ יותר, נתראה לא ״אנו אמר: והוא
 ממני תקבל טוב. ידפוק הכל אם ניראה,
המאוחרות.״ בשעות־הלילה צילצול
 היו שבה שקית־ניילון, לי נתן הוא

 אלי שיתקשר סיכמנו רימונים. שלושה
יתק שחמותי אחרי בערך, שבועיים בעוד

 אמר, לחו״ל,״ נוסע ״אני החבילה. את בל
 לשלוח לאן פרטים לך ואמסור ״אתקשר

 או פרחים עם רימון התופת, חבילת את
דלית." ליד הרימון

מ מדובר היה הרי הסכמתי. לא אני
חשבונות. חיסול על לא מי־שלוח, על ראש

או הבנת לא ״אתה אותי: תיקן חזי
 במישלוח. ולא בחיסול מדובר אצלי תי!

 חייב חבילה, לו שתשלח הזה, הבן־אדם
כסף...״ לי

ה ל בי ח
* אש״ף של

 בצהריים, 2 בשעה ההתפוצצות, יום ף*
 טוב שמעתי ולא לבנדה ברחוב הייתי

שהתפוצ שמעתי דק ברדיו. החדשות את
 על לקח ושאש״ף בגבעתיים, פצצה צה

ש בכלל חישבתי לא האחריות. את עצמו
 הייתי אולי אחרת ששלחתי, הפצצה זו

הבית. את עוזב
 הדירה בדלת צילצלו ערב אותו בשעות

 לי שמיו תיכף השוטרים פתחתי. שלי.
 זה כל את נגמור ״בוא ואמרו: אזיקים

עכשיו.״
 ץ ברור נמצאו... בדירה שהיו הרימונים
סחרחורת. לי היתה הכל. שהכחשתי

 שהורשע גוטמן, ישל סיפורו כאן, עד
ברצח.
הת איך גוטמן ידע לא שנעצר, עד

 ילינה חמותו, שלו. חבילת־התופת פוצצה
ב ל״ה הדואר בסניף התייצבה מלקינה,

 היא החבילה. את לקבל כדי גבעתיים,
 שני אך במקום, אותה לפתוח סירבה
בני המישלוח, את פתחו הדואר עובדי

 מההתפוצצות ׳שלהם. הקבע להוראות גוד
הדואר. עובדי שני וגם החותנת נהרגה
 את שעצרו המישטרה, מחוקרי אחד
 חבי- את שלח שהוא בחשד גוטמן, הרפד

אותו: שאל לת־המוות,
הו שחזי לך שנודע אחרי •
 לא כאמת למה הניצרח, את ציא

 שהחבילה ■כדי דבר־מה עשית
מדו כי שיידעו או כזמן, תתגלה

ץ מסובנת כחבילה בר
 ד,ניצרה. את יוציא שלא לחזי אמרתי

ה את תפתח לא שחמותי ידעתי שנית,
ב המישלוח את מסרתי לא אני חבילה.
 החבילה את לבקש יכולתי ולא דואר,

אסון... שיהיה כלל חשבתי לא בחזרה.
 חכרה או השכנים האם +

 ראו אחר מישהו או נורית, שלך,
 איזה לתת יכול אתה ץ חזי את

חזי? את לאתר בדי י פרטים
ל אפשר איך גירסתי את מסרתי אני
 הדרך פה... בעל בעדות לא חזי. את אתר

 ובליווי אשוחרר, שאני תהיה הכי־טובה
 שלי, בבית אישן יותר, או שוטרים שני
פחות. אולי משבוע, יותר לא לילות. כמה

השכ חזי. את ראתה לא שלי החברה
 לא אני חזי... את ראו לא גם שלי נים

 שלי החברה חזי. את ראו שהם מאמין
ב פעם אלי באה היא אותו, ראתה לא

חודש...


