
רעד בעצמו והנו עד־מדינה לחסר יצא הוא
רבשע ושותנו בתו אהובתו, נגד הראשי
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את ניצל לינת,

 מיש־ את שיתף אשר
 פלי• בפרשיות פחתו
ואהובתו. נכדתו בתו,

 הוא לאגדה. כמעט היא.הפכה גס נשים עם
 ״האשה נשים, לשתי חוקי באופן נשוי

 ילדים ושל זהרה, בתו אם היא הגדולה״
ב התאהב אחדות שנים לפני נוספים.

 לשאת והחליט אילנה, יותר, צעירה אשה
 גירש לא הוא ואמנם, לאשה. אותה גם
ו לרבנות הלך אלא הראשונה, אשתו את

שניה. אשה לו נשא וקידושין בחופה

 על־ידי נוהלה ־הרעלה וכנית ^
 הגבר מישפחתי. כעסק אבוטבול אלי ■ י

 ניצל השרירית החזות ובעל נמוך־הקומה
 המישפחתיים קשריו את האישי, קיסמו את

 בתוכנית לסבך כדי נשים, עם והצלחתו
 זאת )24( אדרי זהרה בתו את ההרעלה
).20( לווינשטיין מירה אהובתו,

 מסוגה הראשונה זו, הרעלה בתוכנית
 לרצוח ושותפיו אבוטבול ניסו במדינה,

 פברואר בחודש שהוחזק אשכנזי, נפתלי את
אשכ בגבעתיים. בתחנת־המישטרה השנה

מישפטי בכמה עד־מדינה להיות עמד נזי

שתיים
קו לא הספי

מו־ עבור לשלם מוכן היה בוטבול
■  חוקיות. נשים שתי של אלה תרות י

לש נשוי ונשאר ביגמיה על עונש ריצה
 הצעירה. מהאשה גם ילדים לו יש תיהן.
 הספיקו לא נשים שתי גם כי נראה אולם

 פגש וחצי כשנה לפני זה. רבא לגברא
 לוויני מירה מברית־המועצות צעירה עולה

אחרי קצר זמן .18 כבת אז שהיתה שטיין,

בפשע. לעזור איתן .אותה הביא בס ;הוא לחברו. אוכל ותספק הדירה את .שתנקה

 שברח מועד עבריין שמש, יעקב נגד שוד
ה עד נתפס וטרם מבית־הכלא, פעמיים

יום.
 בבית־הסוהר, אבוטבול הכיר שמש את
אח המישטרה מפני להתחבא לידידו ועזר

 שכר הוא הכלא. מן השנייה בריחתו רי
 ואת מגוריו, עיר באשדוד, דירה עבורו
 ידידתו של שמה על כתב לדירה החוזה

לווינשטיין. מירד, הצעירה,
ה בעולם מעניינת דמות הוא אבוטבול

 עד־מדינה לרצוח יצא הוא הישראלי. פשע
 לעד־מדינה עצמו .והפך הטוב, חברו נגד
שו ונגד מירה, אהובתו נגד שלו, בתו נגד
צרפתי. יורם לפשע, תפו

ונו חזקות פנים בעל מארוקו, יליד הוא
ואינ מעולה ביטוי כושר בעל הוא קשות.

 עשיר פלילי עבר לו יש מאוד. טליגנטי
 אך רכוש, נגד שונות ועבירות בפריצות

הצלחתו הפשע. עולם צמרת על נמנה אינו

£
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בפועל. שריצתה המעצר בתקופת הסתפק הנקי, בעברה הכיר ובית־ההמישפט באשמה הודתה

בשר החלשה החוליה מירד, היתד, דבר, של
 העולה של הקצרים חייה מקורות שרת.

 צעירה היא כי להסיק היה אפשר החדשה
לאמר יודעת שאיננה חלשה אופי, חסרת
״לא.״

 כאשר הראשון תינוקה את ילדה מירה
 והיא לאימוץ נמסר הילד .14 בת .היתד,

ש אביה וללא אמה, עם לחיות המשיכה
קט ילדה היתד, כאשר המישפחה את עזב
 אמה עם התגוררה ארצה עלייתה אחרי נה.

ו גברים, עם הסתבכה כאן גם באשדוד.
 כשנתיים, לפני שלה, השני התינוק לידת
נמ התינוק כאשר גדולה, לשערוריה גרמה

לאמצו. שרצה לזוג ידה על כר
 מלבד בארץ קרובי־מישפחה אין למירה

ו לשליטתו נתונה היתה והיא הנכה, אמה
 הגבר של קסמו אבוטבול. של להשפעתו

 נשותיו שכל כל־כך, רב כנראה הוא לנשים
 עם האחת בשלום וחיות אותו מעריצות
 לבית־ יחדיו באות הן כעת גם חברתה.

ועי צלמים מפני עליו שומרות המישפט,
 למירה הדואגות היחידות גם והן תונאים,
הנאשמים, ספסל על היושבת

חמור
סויים ני
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 לשמונה למאסר אבוטבול נשלח היכרותם
 בתקופה פגש ולא גניבה, בעבירת חדשים

הש כאשר אך הבלונדית. הצעירה את זו
 שנית. הגורל אותם הפגיש ממאסרו- תחרר

 בנמל מיסעדת־פועלים באותה עבדו הם
 הפכה ומירר, התהדקו, הקשרים אשדוד.

אבוטבול. של לפילגשו
 מבית־הסוהר, שמש ברח תקופה באותה

אבוט לו. לעזור כדי התאחדו חבריו וכל
ש מירח, דירת־המיסתור. את השיג בול
ה בניקוי עזרה החוזה, נכתב שמה על

המס לשמש מצרכים מביאה היתד. דירה,
 היא לפעם. מפעם בדירה לנה ואף תתר,
ש הפושעים לחבורת מלאה שותפת הפכה
אנשים. כמה מנתה
הכ אנשי של הגדולה טעותם היתה זו

 היא כי וקיוו מירה על סמכו הם נופיה.
 בגלל להם, נאמנה ותהיה פעולה תשתף

בסופו שהסתבר כפי אך לאבוטבול. אהבתה

ב חוקי באופן היתד, שמידה גיוון ףי
 נכחה שמש, התגורר שבה הדירה עלת •■■
שנו השיחות רוב את ושמעה הזמן רוב שם
ה התיכנונים את שמעה היא בדירה, הלו

 אחת אשכנזי. עד־המדינה את לחסל רבים
 יתנפלו בני־החבורה כי היתה התוכניות

 תחנת־המישטרה על נשק נושאים כשהם
 שהיתר, זו, תוכנית אולם העד. את ויהרגו
הח על־ידי נפסלה מדי, ומסוכנת נועזת
ל במקומה. עלתה אחרת ותוכנית בורה,
 את שהעלה שמש זה היה אבוטבול, דברי

ברעל. להשתמש .הרעיון
 הטיל הרעל את להשיג המשימה את
 שותף שהיה ),25( צרפתי יורם על שמש

 צרפתי נועזים. שוד מעשי בכמה לחבורה
 בית־החרו- מיבנה ליד חברתו עם מתגורר

 בשכונת גרים הוריו אך קוקה־קולה, שת
 אחרי יומיים נווה־עמל. הרצליה, של העוני

 אשכנזי טילפן הרעל, את להשיג שנתבקש
 החומר את השיג כי לו והודיע לשמש

הדרוש.
 לנסות צורך יש כי החליטו הקושרים

ל- כדי ,עד־ד,מדינה הרעלת לפני הרעל את

 הוחזק אשכנזי, נפתליהקוזבן
 לשס בתחנת־המישטוח

 שנגדם לשעבר, שותפיו חייו. על שמירה
המישפט. לפני לחסלו החליטו להעיד, עמד

 קבעו כך לשם פועל. אמנם הוא אם ברר
 בצומת צרפתי עם פגישה ומירה אבוטבול

 הוריו לבית משם אותו ולקחו קוקה־קולה,
 ש־► מכונית, של גרוטאה מחוך בהרצליה.

 הוציא הוריו מבית מטר כמאתיים עמדה
 ״זה אבקה. ובה ורודה ניילון שקית צרפתי

 פרוסת נטל הוא לשותפיו. אמר הרעל,״
ח זוג לעבר ופנה מהבית, שהביא לחם

 נער, היה לידם הגדר. ליד שרעו מורים
 אחד את מבקש הוא כי לו הסביר וצרפתי

מירה, העירונית, שהנערה כדי החמורים,


