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המדרגות בהדר האשה
החמוש, מבעלה יחפה, להימלט, ניסתה

 ניקובח שוועה, מיזרחי שושנה
 היא אחותה. לבית בכניסה כדורים,

לפתח. סמוך ידו על ונורתה אחותה, את שהדג

 כמו גופתה, תמונת בגופה. □דודים חמישה גילו למקום שהג״עו המישטוה חוקרי
 וההתאבדות. הרצח אחרי קלה שעה צולמו ממול,) (בעמוד המתים ובעלה אחותה תמונת
לאכול. השלושה הספיקו הרצח לפני מאוחרת. ■לילה בשעת מחיפה, בריכבו בא מיזרחי

ת ח ק  שכניהם נעלם. ומייד הבית מן בגדים *
 שבקומות אלה כמו בני־הזוג, של [לקומה

 ממלאים הבית, שליד אלה כמו האחרות,
מים. פיהם

שותקים? הם מדוע
 מחיפה. הרחק בוצעו וההתאבדות הרצח

 האוניברסיטה לרחוב השוטרים הגיעו כאשר
מבוה שכנים להם סיפרו ברמת־אביב, ,95

נש התשיעית שבקומה שמדירת־הגג לים,
נואשות. צעקות שניות במשך מעו

 של וולוו מכונית נראתה בסיגרש־החניה
 הוא שלה הקידמי החלון על מיזרחי. יוסף

 ואירגון רישום הוראות בכתנדידו, השאיר,
 לחלקי- חנות בעל היה הוא בחנותו. הציוד
 השוטרים בחיפה. העצמאות ברחוב חילוף

 לפני להם שהתגלה מהמראה המזועזעים
 ש־ שמיזרחי, הסיקו התשיעית, בקומה כן

א ש  מראש התכוון ברישיון, ברטר אקדח •נ
ה הימים שבין לילה, באותו בו להשתמש

 בשעת לדעתם, בא, הוא והרביעי. שלישי
 את להמשיך כדי מחיפה, מאוחרת לילה
לאחו שברחה אשתו, עם המישפחתי הריב

תה.
השוט תדהמת גברה הגופות, זוהו כאשר

גוויות. שלוש מונחות היו לרגליהם רים.

נבלה אימת־מוות
בבית השכנים יעל

מה מבני הזוג.
? הם ם י ד ח ו פ

 של ואחותה מחיפה, מיזרחי ושושנה יוסף '
בעלת־הבית. פפושדו, אביה שושנה,
 אלי המפורסם המלונאי אשת אביה,

 עצמה, בזכות מלונאית גם היתה פפושדו, .
זכו למען בתנועה פעילה קאריירה, .:אשת

ר״ץ. — האזרח יות :
ה* לכדורי קורבן נפלה פפושדו אביה

 ספגה שמא אז אליה, כוונו האש ברטה. :
במיקרהז ,'■אותם

 של בנותיו היו ושושנה אביה האחיות יי!'
 שעבר חיפה, מוותיקי פרבשטיין, :יקותיאל

לשעבר, קבלן־בניין הוא בעפולה. לגור -
 בעפולה. בית־הקולנוע ובעל נכסים נ^בעל

 שושנה ומ׳לוגאית. עסקים אשת הפכה אביה
 עיריית־חיפה. של התרבות במחלקת עבדה

באילת מתגוררת יעל, השלישית, האחות

1 ...........................-

ש תאדוס, הסלע מלון של בחנות ועובדת
פפושדו. הזוג לבני שייך היה

 להתרחש. עומד שמשהו חש הקשיש האב
 בדירה שהה הוא הרצח על נודע כאשר

 שזו אחרי לשושנה שבא סיפר הוא בתו.
לאחו לנסוע מתכוונת היא כי לו, הודיעה

 אחר- השלישי ביום ברמת־אביב. אביה, תה,
 שתיים ששיכל הקשיש, האב הספיק הצהרים
 יוסף של בחנותו לבקר אחד, ביום מבנותיו
 שחיי- ידע הוא התחתית. בעיר מיזרחי

 בשפל־המדרגה. הם בני־הזוג של המשפחה
 ללא- ויכוחים רבים, סיכסוכים על ידע הוא
 יפה. עלו שלא שלום־בית ונסיונות סוף,
 אפשר איך לראות כדי לחנות בא הוא

 ואלימות. רעש ללא הסיכסוך את לסיים
העלה לא הוא אחר־כך. שהתבטא כפי אך,

במכו יוסף ידהר שעות שכעבור דעתו על
 מישפח־ סיכסוך עוד ויסיים לתל-אביב ניתו

טראגי. כל־כך באופן תי

בשורת־
איוב

ם ה י נ ל כ  נשאלו בחיפה בני־היזוג ש
■  יו- משהו היה אם המישטרה על-ידי י

 יום בבוקר בני־הזוג בהתנהגות צא־דופן
 דומה סיכסוך, עוד זה שהיה נראה הרצח.
לו. שקדמו לאלה
שוני הם אלה ליוסף וגם לשושנה גם
מני )24( מנישה בן, ליוסף ■שניים. אים

בקרית־ים. המתגורר הראשונים, שואיו

 נולדו לבני־הזוג בצבא־קבע. משרת הוא
 גיוסה ערב שעבדה ),18( בת ילדים, שני

 הלומד ),16( ובן באילת, דודתה של במלון
 הרביעי ביום בחיפה. הצבאית בפנימיה

 משום ללימודיו, הלך לא הוא בבוקר
 לתקן צריך היה והוא נשברו, שמישקפיו

 בשורת־ את קיבל הוא בביתו תם. ד
ד,׳•:־.•ב.

 ברחוב שגה 20מ־ יותר התגוררו בני־הזוג
 חוקרי- היטב. אותם הכירו השכנים הגליל.

 שאשתו חשש שהבעל מניחים המישטרה
 אביה אותו. לעזוב עומדת והאדמונית הנאה

 ולעזוב הכל לנטוש לה הציע שושנה של
 את קיבלה שהיא מאוד יתכן בעלה. את

המבוס אחותה אל לברוח והחליטה ההצעה
לקטוע אומר גמר מיזרחי יוסף והאמידה. סת

׳11 ^  כאשר עיניו את עוצס פפושדו אלי 1 ן
^■ הקבר. אל מורדת אביה, אשתו, •י

להלוויית בא ההמום, (משמאל) פרבשטיין יקותיאל השכול, האב

 השניה, בתו להלוויית מיהר אחר־כך ומייד בתל־אבינב אביה בתו
 ומלונאיס אנשי־ציבור נכחו אביה בהלוויית בחיפה. שנשנו/

מישפחתית. הלוויית זו היתה בחיפה השניים. של וחברים רבים
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