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 הוא בחיפה. הנמל ■שער ליד סיגריות

גו קצוצה. בריבית כמלווה גם ידוע היה
 הבן, על-ידי נמצאה הצוואר שסועת פתו

 המישטרה, בבת־גלים. הקשיש של בדירתו
 כספו את מצאה לא בדירה, חיפוש שערכה

ל שלו. החובות פינקס את ולא הזקן של
 במטבע עצום סכום נעלם המישטרה דעת
מותניו. על לשאת האב נהג שאותו זר,

העיד, דואק מרדכי בשם מישטרה קצין
 לדניאל החוקרים מכתיבים כיצד ראה כי

ש אותו. הטריד והדבר הודאתו, את חנון
 וסניגורם, לדין, הועמדו המישטרה אנשי ני

את בשמם הכחיש הגלר, (.קובה״) יעקב

נעמיס טבח:
 במיסמך נאמר נקי״, נראה אקדח ^

 נחמה עורכי־הדין שמצאו נשכח, 1 /<״
 שעסקו המשטרה מסמכי בין סגל וזלמן

 נקי, נמצא האקדח אמנם אם אבו. בסלומון
 זו — הרוצח היה לא אבו שסלומון הרי

שאבו מכיוון — מתבקשת מסקנה היתד,

 לדואק הציק לא גירסתו לפי הסיפור. כל
 שרית, עם ההדוקים קשריו אלא מצפונו.

ל לו שגרמו הם חנוך, דניאל של אשתו
 המחוזי בית־המישפט בעלה. לעזרת בוא

 את וזיכה הסניגור, גירסת את קיבל בחיפה
המישטרה. קציני שני

 כי הטוען נאשם, של המיקרההשני זה היה
 בלחי־כש־ באמצעים ממנו הוצאה הוראתו

השוט של זכויים אך חיפה. במישטרח ריס
 כתב־אישוס לאחור. הגלגל את החזיר רים
אל נגד הוגש ברצח חדש ומש חנוך, דני
בקרוב. יחל פטו

נס מרס חנוך פרשת של הקסמים מעגל
גר.

עורם מאסו
 אהרון המישטרתי. המומחה של תורו הגיע

 למיישפט שגרמו המילים את שכתב ברגמן.
 פיה. על הקערה את הפך הוא החוזר,
ה שבמהלך בבית־המישפט הסביר ברגמן

 הציץ רק כלי־הנשק של השגרתית בדיקה
דרכו להעביר מבלי האור, לעבר בקנה

הדין—גזו מדון אחרי אבו סלומון

 שמטוב־ עזרא של הרצח אחרי מייד נעצר
 הרחובות בקרן מליח, אהרון ונהגו מזרחי
 ככלי־הרצח, שהוכר האקדח, הירקון. אלנבי
 השיחים בין בבוקר, למחרת רק נתגלה
 לנקות היה יכול לא אבו הירקון. ברחוב

 אחרי אותו ניקה מישהו ואם האקדח, את
 לחפותו ביותר הטובה ההוכחה זוהי הרצח,

אבו. של
 בית- נשיא אישר אלה ראיות סמך על

 מיש- לנדוי- משה השופט העליון, המישפט
 על עלו השני אחר אחד לאבו. חוזר פט

 במיש־ העידו אשר האנשים דוכן־העדים
 שנים. עשר לפני שנערך הראשון, פט
 שהתובע, אחרי עדויותיהם, על חזרו הם

כאשר אך זיכרונם. את ריענן שראטר, עוזי

שר שבט:
אבו אהרון השר זוכה שעכרה שנה ך•
 שוחד, נטילת של מהאשמות חצירא *■

 אוהדיו בירושלים. המחוזי בבית־המישפט
המע לכותל כפיהם על אותו ונשאו צהלו
לאלוהים. להודות כדי רבי,

 של בעבירות לשעבר השר הורשע השנה
מנ על-ידי וגניבה הפרת־אמונים מירמה,

 כהונתו בעת נעשו לא אלה עבירות הל.
 רמלה עיריית כראש אלא בממשלה, כשר

 הפעם מיקדו אוהדיו אבו־חצירא. קרן ומנהל
 אום־ ויקטוריה בשופטת שינאתם כל את

 ״אשכנאצית,״ אותה כינו הם טרובסקי-כהן.
 נאצה כתובות וכתבו אותה וחירפו גידפו
העיר. קירות כל על נגדה

 לשינאה קרבן עצמה את מצאה השופטת
 במיש־ התובעות גם טלפון. ואיומי לוהטת

 סירוטה, שרה מחודהמרכז פרקליטת פט,
ל חששו ארבל, עדנה הבכירה, ועוזרתה

פסק־הדין. מתן בתום מהאולם צאת
 ולשום- בכלל לאשכנזים האיבה הפגנות

למיבצע המישטרה את עוררו בפרט טת
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 ולכן נקי, הקנה נראה בהצצה מישחולת.
הש זה הסברו שהגיש. בדו״ח זאת כתב
 הסניגוריה, טיעוני מכל הקרקע את מיט

 זה מתוכו נורה שכדור קנה שכל מכיוון
סלו בהצצה. ומבריק נקי נראה מקרוב

 הראשונה בפעם מחדש, הורשע אבו מון
 רצח באותו פעמיים אדם הורשע בישראל
 אבו סלומון עולם. למאסר פעמיים ונשפט

כניעה. וללא זקוף בראש האולם את עזב

 הוכרעה, טרם אבו של החנינה בקשת
 שהגישו העירעור בתוצאות תלויה והיא

הרש על העליון לבית־המישפט סניגוריו
 לשבח אבו ממשיך בינתיים החדשה. עתו

בבית־הסוהר.

תנאי על
 מכל בית־המישפט שמירת במינו: יחיד

 לא אנשים גזר־הדין. מתן ביום עבריו,
 המעליות להיכל-המישפט להתקרב הורשו

עיניים. בשבע נבדק אדם וכל פעלו, לא
 אחרי השופטת על־ידי שניתן גזר־הדין,

 העונש מתון. היה איומים. ימי שלושה
תנאי. יעל ומאסר קנס היה

 שציפה לקהל, גדולה הפתעה זו היתה
הדב אחרי יותר, הרבה חמור לעונש

 י- בנאשם השופטת שהטיחה הקשים רים
 היתה: לפה מפה שעברה שאלה פסק־הדין.

 השר, של עוזרו השופטת?״ נבהלה ״האם
 הורשע העיתונאים, של חביבם גבאי, משה

הוא. גם
כויו על עירעור הגישה הפרקליטות  זי

ק טל וכן אחדים אישום מפירטי השר של
הרש על טירטר מצירו השר העונש. לות

 בבית־ בקרוב להשמע עומד העירעור עתו.
 אוסטרובסקי־ השופטת העליון. המישפט

 יחיד, כדן יותר לשבת שלא ביקשה כהן
שופטים. של בהרכב חברה להיות אלא

אדר:
הקיבוצניק

ת וד ** מו  נד השנה שצצה טראגית, ד
 והחיוורת הצנומה דמותו היתד, העבר, 2
 הקיבוצניק הסעיר 1967ב־ דילר. נעמן של

 מלחמת כמו כמעט המדינה, את הצעיר
 והמתוחכמת הנועזת הפריצה הימים. ששת

ה ביום דיזנגוף ברחוב בנק לסניף שביצע
מו של מתסריט כלקוחה נראתה כיפורים

תחן.
 לחדר־הכס־ לפרוץ דילר הצליח 24 בגיל

 מבחוץ, שחפר מינהרה דרך הבנק, של פות
 הדואר. של כטכנאי מוסווה הוא כאשר

 העביר והוא החביב, בצעיר חשד לא איש
במ -שהחביא בלוני־ענק. מזוג חמצן בנחת
 אוטוגני ריתוך במכשיר וריתך טנדר, כונית

הכספות. את
ב במניות, לירות מיליון כחצי של שלל

 והוא בידיו, הצטבר ערך ובחפצי מזומנים
 את עשה אז אך לביתו. במכונית העבירו
 הוא הפשע. למקום וחזר הגורלית, הטעות
ולהו הנותרות הכספות את לרתך המשיך

הרח את ששמעו שכנים, שלל. עוד ציא
הז יום־הכיפורים. בצהרי המוזרים שים
המישטרה. את עיקו

 כל בברכו. ונורה בשוטרים נאבק דילר
 והוא הסימפטי, הנאשם את אהדה המדינה
 בלבד. מאסר שנות לארבע ונידון הורשע

 שנה במשך הגון אזרח היה שיחרורו אחרי
 שביצע אחרי נתפס, ושוב בלבד, אחת

 חפצי וגנב פרטיים לבתים שונות פריצות
רובין. ראובן הצייר של מביתו אמנות
ני כך ואחר ממושך למאסר נידון הוא

 שוב אך ניכר. בארצות מזלו את למצוא סה
וחזר בתאונת־דרכים נפצע בהולנד, נעצר

נכזבת אהבה ניסן:
 ואומנות בלט למדה היא הארץ. במרכז גני

 נולד רפי והצגות. לקונצרטים ואהבה.ללכת
ו מרוקאי, ממוצא ילדים מרובת במישפחה

 של למעמד הגיע וכישרונו בחריצותו רק
שניהם. עבדו שבו במיפעל מנהל־עבודה

אפ את לשאת ורצה מאשתו התגרש רפי
 ה־ של מצידה בריחוק חש אז אולם רת,

 בלעדיה, לחיות היה יכול לא רפי צעירה.
 אליו. להחזירה כדי הכל לעשות מוכן והיה

 לא אם כי לה ואמר אליה טילפן אחד יום
ה את השאיר הוא יתאבד. אליו, תשוב

אפ בתיקרה.. כדור וירה פתוחה שפופרת
 ואמבולנס, מישטרה הזעיקה הנפחדת רת
 כי לה התברר לדירה נכנסה כאשר אך

 תשו־ את למשוך כדי תעלול, היה כל.זה
מת־ליבה.

 את אפרת עזבה מרפי להיפרד בנסיון
או חיפש הוא אך המשותף. עבודתם מקום

 את לגלות כדי ורבנים לידעונים והלך תה
להר ניסתה אפרת החדש. עבודתה מקום
 קשה, בו לפגוע בלי בעדינות, רפי את חיק
 אליו, המשתנה יחסה את הבין לא הוא אך

 * שנל- אקדחו, תחת התערער. הנפשי ומצבו
ב שהיה אקדח־מסמרים הכשיר ממנו, קח

 הזמין הוא קטלני. כנשק לפעול רשותו,
שי אחרי ׳ביפו. לארוחת־ערב אפרת את
 לרדת אפרת ניסתה כאשר ממושכת, חה

המסמרים. באקדח בערפה ירה מהמכונית.
 לי- התכוון כי הנאשם טען בבית־המישפט

 וכך הנשק את תפסה אפרת אך בעצמו, ,רות
 שולמית התובעת, אולם מותה. את מצאה
 בלוך, בצלאל ד״ר של עדותו בעזרת אמיר,

ה של בעורפה נורתה היריד. כי הוכיחה
ברצח. הורשע רפי צעירה.

 לפסק־הדין, הנאשם חיכה שבהם ברגעים
 לידסקי, צבי לסניגורה נייר פיסת העביר
 היה הנייר על אחרונה. בקשה ממנו וביקש
 מודטת־אבל של ונויסח בוער לפיד מצויר

 היקרה — ״אפרת של למוחה שנה במלאת
 ל־ ידאג• עורך־הדין כי ביקש רפי מכל.״

תוני־הטרב המודעה פירסוס  של לזיכרה בעי
המתה. אהובתו

חוזר :הילוו
^ המחוזי בבית־המישפט להתנהל החל פטו על ארוכות נאבקה ישראל רינת־
וד־ חסר־מתח, מישפט זה היה בתל־אביב, אהרוני (״גומדי״) רחמים של הסגרתו

בכדורגל. חוזר הילוך של לצילום מה ומיש־ סוף־סוף הובא כאשר אך מאיטליה.

• ה ך צ על בוצע השנה של הרומנטי ר
השחר הגבר (פרינטה). פרי רפי ידי ז י

 ב־ גינגולד באפרת פגש והמתולתל חר
ו נשוי שהיה רפי, עבודתו. במקום ,1979

בצעי לראשו מעל עד התאהב לילדים, אב
 לה הקדיש הוא היפהפיה. הבלונדית רה
גבול. ללא אותה והעריץ מזמנו, רגע כל

 מצאה אפרת כשנה. נמשך ביניהם הרומן
ה גירושיה על לכאבה מרפא אלה ביחסים

 בשעה רפי אותה מצא לולא מבעלה. טריים
ה שני כי להאמין קשה חייה, של זו קשה

 היו כל־כך, שונים מעולמות שבאו אנשים,
בור־ מבית באה אפרת לזו. זה מתקשרים

רומנטי מוות :גינגול־ד אפרת

רצח אייר:

וגומו״ ״כלב :דירר ועמן

 על- שנית, דילר נעצר השנה לישראל.
מכו ליד במארב שהיו שוטרים שני ידי
 לגנוב ניסה הוא כי טענו הם גנובה. נית
ה את ותקף כלי־פריצה החזיק הרכב, את

שוטרים.
 להרשיעו, ביקש שראטר עוזי התובע

 בלהט טען לידסקי, צבי הסניגור, ואילו
שבו רגל בעל בודד ״כלב הוא דילר כי

השו העבירות. את ביצע הוא ולא רה,״
זכאי. אותו מצא חאג׳־יחיא יוסף פט

 הישראלי הפשע של ילד־הפלא שהיה מי
וגו נפשית מבחינה שבור גבר היום הוא

 י• 25 בן ללב, נוגע מיכתב שיגר דילר פנית.
לו, לשופט דפים, נוס הזדמנות לו שנתן ו

 מאסר״על־תנאי. עליו וגזר שנה, לפני פת
 וללמוד משאת־נפשו את לקיים הבטיח הוא

בפ יותר להסתבך ולא צימחוניח, רפואה
לעולם. שע


