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 בזנות. עב־רו ועבדה איתו לגור
 כשמלי יחדיו, התגוררו שנים המש

 להם נולד ואז בעבודתה, עוסקת
 טענה החתונה מאז התחתנו. והם בן

הקו־ ה׳ייה דרך את שעזבה מלי,

 את החרידה אדירה התפוצצות
 פתח־ של רחוקה בשכונה הדיירים
 1981 ספטמבר בחודש תיקווה
ה הלהבות נראו הלילה בחשכת
 למרחוק. הקומט ממכונית בוקעות

 כלב הסתובב הבוערת המכונית ליד
מרות. ויילל גדול זאב

 נותר האש, שכובתה אחרי גם
 לשרוט וניסה המכונית ליד הכלב

 תא־המיטען. דלת את בציפורניו
 התא, את המישטרה פתחה כאשר
 המקום בתוך מחריד. מחזה נתגלה

 בתנוחה גבר, של גיפה היתה הצר
 חרוכה היתה היא מתאגרף. של

מגומי כבובה ונראתה לגמרי,

 מאקדח בחזהו נורה שרעבי כי הה
מכוניתו. בתוך נשרף אהר־כך ורק

 פתרון כי נראה היה בתחילה
 על הרכילות מאוד. קל• יהיה הרצח

 סבבה שרעבי של הפרטיים חייו
 ה־ בדנה בפתח־תיקווה לאוזן מפה

 מזל אצתו כי ידעו כולם אחדינה.
 דקיקה צעירה סלח, אבו (״מלי״)
 לגור ועברה אותו עזבה ונמוכה,

 אברהם ביותר. הטוב חברו עם
ולט. (״אברום״)
 רווחיהן על לחיות נהג שרעבי

 מלי, את הכיר כאשר זונות של
 היה הוא .13 כבת ילדונת שהיתה

עביה מלי ונשוי. 18 בן רק אז

״5: המיסע! בתא גונה
 מתאגרף. של בתנוחה המכונית בתא נתגלתה שרעבי

השעון התכשיטים, לפי ורק שרופה, ודתה היא

 היה, לרצח המניע בנו. בפת את האב ויהה והטבעת
 אשתו מלי, של ליבה על מילחמה העדים, לדברי
 מספיק מצא לא ביחיהמישפט שרעבי. של ביפרד

רצח. מאשמת אותם וזיכה הנאשמים נגד הוכחות

 עזב לא ארוכות שעותהמישמו על
 המכונית את הזאב כלב

בציפורניו. המיטען תא את לפתוח נימה הוא השרופה.

 גופו את בתוכו גילתה המישטרה, אותו פתחה כאשר
 הגופ הכלב. של בעליו שרעבי, אמיד של החרוכה

ייל? הכלב אותה ראה וכאשר לחלוטין חרוכה ה־תה

 ולא עבודתה את הפסיקה דמת,
בסמים. להשתמש המשיכה

לי ״רק  בג
הבחד"

פי ע ח ר ת  בעיר סטק־יה פ
 יהפכו בני־הזוג כי תיקוות והיו ״■

 מישפחה בעלי מהוגנים, בורגנים
ה של הנישואין חיי אך שלווים.

ביני היו מאושרים. היו לא שניים
קשות. מריבות הם

 להחזיר רוצה שבעלה חשבה מלי
 איתו. הסתכסכה והיא לזנות אותה

המ לחייהם האחרונים בחודשים
 בני־הזוג של בביתם גר שותפים

 שרעבי, של ביותר הטוב חברו גם
 אב־ עיגיים, וכחול יפה־תואר צעיר

ולט. רום
ש אוסטריה, יליד הוא אברום

 לחברה ונקלע בפתח־תיקווה גדל
 גם המתגורר אה יש,לו עבריינית.

 נהג אברום אך בפתח־תיקווה. הוא
 היתה לא לרוב בודד. כזאב לחיות

 ונד. נע והיה מגורים כתובת לו
 הגיע שרעבי, עם לגור עבר כאשר

 יצא אבל הבעל, של כידידו לשם
האשה. של כמאהב משם

 את לעזוב מלי החליטה כאשר
 את שיעזוב ממנו דרשה היא כעלה,
 מה ולט. עם לחיות והחלה הבית,

 רדף מי ביניהם. היחסים טיב היה
 לבסוף, נפרדו ■מדוע מי, אחרי
 והתובעת מלי ספיקות. אפוף נותר
 התאהב ולס כי טענו, ביילין הלנה

 היה ולא ליבו בכל הצעירה באשה
 זאת לעומת עליה. לוותר מוכן
כי ישראל, משה הסניגור, טען

 ורז שחיזרה האשד, דוקא זו היתה
יפה־התואר. הגבר אחרי פה

 בפתו בצריף יחדיו חיו השניים
 בו אך חודשים. ארבעה תיקווה

 שור השלווה היתה לא זו קופה
 בבית־המיע סיפרה מלי במעונם.

 א עזב שבעלה לאחר יום כי פט.
 ורצח שטות, שעשתה הבינה הבית

 הי למחרת כבר אליו. לחזור מיד
 ע ממנו ולבקש אותו לחפש כה

 בער הגיעה כאשר אליה. יחזור
 גיל אברום, עם גרה שבה לדירה

 מכו אותה והיכה היתה היכן זה
 איו נשארה לדבריה. מאז, חזקות.

 חשב לא היא הפחד. בגלל רק
 לגו החלה כאשר אלים גבר שהוא
 חשש זאת גילתה וכאשר איתו,
 וי לה יתנכל פן אותו, לעזוב
כעלה.

 משו אותו ראתה רבות פעמים
 להגי נהג שאותו ■תופי, באקדח
 1 הטלוויזיה מכשיר על כצעצוע

 עלי לאיים נהג גם הוא דירה.
 הזדב ובכל ארוכה, בסבין־מיטבח

בידיו. אותה היכה נות
 ן להתגורר מלי חזרה לבסוף

 ע יחד בפתח־תיקווה מרכז מלון
 עלז ויתר לא אברום אבל בעלה.

 וו אותה מבקר היה הוא בקלות.
 ה גם שכר ואחר־כך לה. ציק
 מא קרוב והיה מלון, באותו הדר

לבני־הזוג.
 ו אברום איים מלי, לדברי

 ואות בעלה את יהרוג כי הזמן
 1 לפני ערב לדעת. עצמו ויאבד
 שרעב של לסטקייה טילפן רצח,

ם בלילה. לפגישה אותו יהזמין
0 בעמוד (המשך

 מעורר שרעבי אמיר של ותו ^
 ידידותם על נוגות מחשבות

ש אחרי בני־אדם. של ונאמנותם
 עם בו ובגדה אותו עזבה אשתו
 שהחבר ואחרי ביותר, הטוב חברו
 רצח אשר שהוא בכך נחשד הטוב

 הזאב כלב רק זה היה שרעבי, את
הגו ליד לבדו שנותר המניח, של
בעליו. של החרוכה פה

 ושכנים מרות הזדעק הכלב שחור.
שר אמיר של כלבו שזהו סיפרו,

 בפתח־ מוכר עבריין ),25( עבי
תיקווה.

 של אביו על־ידי זוהתה הגופה
 טבעת־ שעודהזהב, על־פי שרעבי

 שמו את שנשא ותיליון, הנישואין
שנעש הגופה, נתיחת המנוח. של
.גיל־ בצלאל.בל.וך׳, ד״ר על־ידי תה

חרובה
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