
 מעורב היה אשר הוא טוביה כי כבד וחשד
בכלא. עמום ישב ושבגללו ברינקס, בשוד

 בין למריבה הגורם גם היתה שורי
 להתקררות הביאה אשר ואושרי, גומדי

 נכנסה כאשר כי העיד, גומדי ידידותם.
מה להתחמק אושרי ניסה להריון, ׳שדרי
 את והעביר לאשתו שיקר הוא עניין•

 לידידו התינוק על האבהות ואת האשמה
גומדי. הטוב

 בלתי־נעים מאוד למצב הביא הדבר
 אחותה ־ שהיא אשתו, גומדי. של בביתו

 נפגעו גומדי, של וילדיו שורי, של הבכירה
 כאשר היום, וגם אלה. מסיפורים מאוד
 גומדי את קפלו עדנה הסניגורית שאלה

 מהעניין, לרדת ממנה ביקש זה, עניין על
 כך על לדבר לו נעים לא שמאוד כיוון

בבית־המישפט.
 ועזר עמוס כי עולה, גומדי של מעדותו

ש אחרי מיקצועיים, סחטנים לזוג הפכו
כישו היו מהם אחד לכל מהכלא. שוחררו

 לזוג הפכו כצמד אך שונות, ותכונות רים
מסוכנים. סחטנים

 אושרי. על להפעיל גומדי, לדברי השניים,
 איימו אותו, תפסו הרצח, לפני ימים כמה
 אותו הוציאו שלופים, באקדחים עליו

 השתינו אותו, השפילו ושם בת־ים לחולות
 אבל דולר. אלף 300 ממנו ודרשו עליו

להם. לשלם התכוון לא .אושרי
 פניה הכפול לרצח המניע היו האמנם

 אלף מאות ושלוש דנוד שורי של היפות
 ישיבו כד על גומדיז שהעיד כפי דולר,

הדין. בפסק השופטים

 השביל
הדק

)  עד זה במישפם גרם מסויים תח ף
י  כבר העיד הוא ערומי. רמי המדינה ״

 מצא וביודהמישפט אושרי, של במישפטו
 אותה גירסתו. את וקיבל אמין עד אותו

 הנוכחי, למישפם גם נכנסה עצמה עדות
 המדינה. את מזמן כבר עזב שערוסי למרות
חקי אותו לחקור דרשה הסניגוריה אבל

הפוקדות היפות הנשים אחת היא הנאשם, של אשתו אחרוני, בת־שבע "!111111
יום אפילו מחסירות אינן וגיסתה אחותה בתה, גם האולם. את יום כל 111111\

אומץ. מלא חיוך פניהן כשעל האופנה מיטב את תמיד מפגינות והן בבית־המישפט, אחד

 לוי, ממימון כסף לסחוט ניסו בתחילה
 רמדה מלון ובעל מירושלים עשיר קבלן

 איתו. ישן סיכסוך היה כהן לעזר שלום.
 להפגישו ממנו וביקש לגומדי פנה עזר
 שלושים ממימון דרש בפגישה מימון. עם

כהלוואה. דולר אלף
 בעין הדבר את ראה לא שגומדי למרות

 יראה לא בי מימון את והזהיר טובה,
 להיות זאת בכל הסכים בחזרה, כספו את

הסח לזוג ולהעביר ביניהם הקשר איש
 עשרת של בתשלומים הכסף, את טנים

 לתת הסכים מימון לשבוע. דולר אלפים
 אז הכסף, ״פאק־אוף :ואמר הכסף את

 אלף.״ שלושים פחות הרווחתי
התכוונו שלהם הגדולה הסחיטה את

 שדר, אהרון המחוז, ופרקליט נגדית, רה
 להביאו כדי מאמץ כל לעשות הבטיח

 כי התברר, השבוע אולם לדוכן־העדים.
 מחבואו למקום שנשלח המישטרה קצין
ריקות. בידיים משם חזר ערוסי, של

 ואיים לחזור, תוקף בכל סירב ערוסי
 למדינה יעבור להטרידו, ימשיכו אם כי

למצאו. יוכלו לא ויותר אחרת
 עדותו התביעה ראיות בין נותרה כעת

 בגירסה בעצם שבוי וגומדי ערוסי, של
 אחר שהרכב אחרי אותה, יסתור אם זו.
 אמינה, אותה מצא בית־מישפט אותו של

לו. יאמין לא הנוכחי שההרכב בכך יסתכן
 את שתאמה גירסה לעצמו בחר גומדי

הדק השביל על והילכה העדויות, כל
המישפט מלכת

קפדני חיפושים :למטה אותה. שאהבו

 ספק ללא היא ידידת) (עם משמאל דנוך שרה
 ובגברים בה קשורים האירועים כל המישפט. מלכת

המישפט. לאולם הנכנסים של גופם על נערכים ים

 ערוסי את לסתור נאלץ הוא אבל שביניהן.
 היריות כי העיד הוא חשוב. אחד בפרט

 שהחזיק ערוסי, עמד שבו מהכיוון נשמעו
 את כבר הקדים בכך הנשק. את בידו

 •אושרי, של בעירעורו שימסור העדות
 הוא כי !וגילה בקרוב, להישמע העומד

ושותפו. חברו של נגירסתו תומך
 לשנות כדי בה אין היורה זהות אך
 בעדות נגדו החמור החלק לגומדי. הרבה
 כי ערוסי סיפר שבו הקטע הוא ערוסי
 עזר של רגלו את חתך אשר הוא גומדי

 אוריון. עמום של גרונו את ושיסף כהן
וכל. מכל גומדי הכחיש הזה הקטע את

הסניגו על־ידי שנטענה כפי גירסתו,
 לאשמה, להשיב שאין הטיעון בעת רית

 אחד. מעור ועשויה הגיונית גירסה היתה
הנרצ ובין בינו עדינות כל הכחיש גומדי
 או אושרי וביו בינו קשר כל הכחיש חים,

 הנשק על ידיעה כל הכחיש וכן ערוסי,
 זו, גירסה תתקבל אם למיפעלו. שהוכנס

תחילה. בכוונה רצח מאשמת גומדי יזוכה
 בעת גומדי לפני שעמד הקושי אולם
 בגבר לקנא מה אין לכל. ברור עדותו
 והיה דוכן־העדים על ימים שלושה שעמד

 עליו היה מילה. כל על היטב לחשוב חייב
 גירסתו ערומי, של גירסתו בין לתמרן

 השופטים. של אמונם ובין אושרי של
!■: אלץ אילנה מאוד. קשה מטלה זוהי


