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במישנט העדות ולב[׳

 אותו לו יעשה שלא תיזהרי זנות.
 בזנות עסקה אמנם חווה דבר.״
בעבר.

 וסיפרה למכונית ירדה עמידה
 והוא לעיישה, חווה דברי את מייד
 רסץ. לדירת וכועס מרוגז עי*ה

נמצ בדירה כי הבחין הוא אולם
בכעס. ועזב אנשים, כמה עוד אים

 היא. גם נדקרה הצועקת חווה
 עיישה ניסה כתב־האישום לדיברי
 הגנה היא אך בחזה, אותה לדקור

 לה נגרמה ולכן בזרועה, ליבה על
 ניסתה היא בזרוע. חמורה חבלה

 עיישה אך המדרגות, לכיוון לברוח
 בשערותיה אותה תפס אחריה, רדף

)72 בעמוד (המשך

את רצהו
ב שררה הפתעה של ממה ^

הו כאשר בית־המישפט אולם !
 העדה כי חן דבורה התובעת דיעה

 נמצאה קטלן, חווה בתיק, העיקרית
 הוקם כי הודיעה גם היא מתה.
 את לחקור מיוחד חקירה צוות
מותה. סיבת

 לזיכויים פתח פתחה זו הודעה
 אברהם, ואחיו עיישה מצליח של
 פימנטל עמידה של לזיכויה וגם

 יהושע סוחר־הסמים רצח מאשמת
 חווה את לרצוח וניסיון רסין
עצמה. קטלן

להע חווה הספיקה חייה במהלך
 אחרי וגם המישטרה, את רבות סיק

ומ מהפיכה לגרום הצליחה מותה
ולמישטרה. לפרקליטות בוכה

פריצות
ת בהלוויו

 י חווה נישאה צעיר גיל ^
 שני לו וילדה קטלן לאריה ■■

 ובפעם עבריין, היה בעלה ילדים.
 הטמין כי בחשד נעצר האחרונה

 ברא־ שוטר של בביתו חומר־נפץ
 יזם מעצרו כדי תוך שון־לציון.

 שילטונות נגד הנודע ־הבג״ץ את
 בעצירים חוקן עשיית על הכלא

 הוא מוברחים. סמים למצוא כדי
 שנות לעשר ונידון בדין הורשע
מאסר.
לנרקו מעצרו בעת הפכה חווה
ה הוצאותיה את לממן כדי מנית.
 יפה־התואר, לאחיו הצטרפה רבות
 אורנה ולקיבוצניקית קטלן, יוסף

 120מ* יותר ביצעו ויחד אופנהיים,
 היו הם הארץ. רחבי בכל פריצות
 כי שביררו אחרי לבתים פורצים

 קרוב- להלוויית הלכו יושביהם
את מרוקנים היו ואז מישפחה,

 לדירות פרצו זו בשיטה הדירה.
הס ושללם חדרה, ועד מבית־שמש

רבים. במיליונים תכם
הפ השלושה, כל נעצרו כאשר

 שני נגד לעדת־מדינה חווה כה
 את לעכל קשה לה היה שותפיה.

 המיתרס. של השני בצד היותה
 ה־ של מסויים בשלב כאשר אך

 לנד־ אברהם התובע רצה מישפט
 עדה כעל עליה להכריז שטיין

 התחילה מאוד נעלבה היא עויינת
לבכות.

נידו עדת־מדינה, היותה למרות
 מאסר חודשי 15ל־ היא גם נה

 עונשה אח שריצתה אחרי בפועל.
ל שבה מבית־הסוהר, והשתחררה

 הסתובבה שבה העבריינית חברה
 הכירה כך לסמים. גם וחזרה קודם,

ש ,28ה־ בן עיישה מצליח את
 מאסר עונש לרצות כבר הספיק

בהרו מיסחר על שנים שלוש של
 שניסה על לדין עמד הוא אין.

 של גופה בתוך הרואין להבריח
אלבז. שולה דאז, חברתו

של תה
הרצח אחרי

סוחר עם רומן ניהלה ווה
 בו. התאהבה וכנראה הסמים י י

 עיישה של בליבו מקומה את אולם
 ויפה, צעירה אשה מהרה עד תפסה

 בת- היא עמירה פימנטל. עמירה
 דרכון בעלת תל-אביבית טובים

 בסמים משתמשת שהתחילה הולנדי,
 אחרי עבריינית. לחברה והידרדרה

 נפרד עמירה, את עיישה שהכיר
 עמירה את לביתו והכנים מחווה

קטנת־הקומה. הבלונדית
היא חווה. את אכלה הקינאה

רסין יהושע שנרצח, סוחר־סמים
מתוכנן? מוות

 את לאסוף עמירה עם נסע הוא
 חצי ואחרי אברהם, הצעיר אחיו
 של לביתו השלושה חזרו שעה
רסין.

 נגד שהוגש כתב־האישום לדברי
 עמידה, ונגד עיישה האחים שיי
 ואת רסץ את לחסל החליטו הם

 בדלת. וצילצלו עלו הם חייה.
 אותו דקר רסין, להם פתח יאשר
 בחזה דקירות־סכין בשתי עיישה

 ו- בצעקות פתחה ״ווה הלב. בצד
 האחים כיסא. עליה הטיל עיישה
 לדברי נטלה ועמירה לדירה נכנסו

 ומסרה הסכין את כתב־האישום
 הצעיר דקר אז הצעיר. לאח אותו

בחזהו. נוספת דקירה רסין את

קטלן חווה עדת־־ראייה
בחזה דקירות שלוש

 הוגנת. בלתי יריבה בעמירה ראתה
ומוש תרבות בעלת יפה, צעירה,

 והיא ממנה, יותר הרבה גברים כת
 כי יתכן קנאתה. את הסתירה לא

 אך עיישה, את אהבה עוד בליבה
 סוחר עם להתגורר עברה היא

 לא רסין רסין. יהושע אחר, סמים
 בהרואין במיסחר הידוע ככל עסק
אח ובכדורים בפרודורמולים אלא
 איתו להתגורר עברה חווה רים.

 אידל- ברחוב הבית גג על בדירתו
נעו בימי גם בתל־אביב. 25 סון

 אולם דקת־גיזרה, חווה היתה ריה
 לגל־עצמות, אותה הפכו הסמים

״התול כי אמרו העבריינים ובין
 חווה.״ את אוכלות עים

 תל־אביב של התחתון העולם
 הנרקומנים וחוג למדי, קטן הוא

 וכך יותר. עוד קטן וסוחרי־הסמים
 פימנטל עמידה אחד יום הגיעה

 סמים. לקנות כדי רסין של לדירתו
ורא זמן באותו בדירה היתד. חווה

הצי היא מגיעה. יריבתה את תה
 את וראתה הדירה מחלון צה

 בפינה. מחכה עיישה של מכוניתו
 אמרה והיא בה, נגסה הקינאה
 ״עיישה, להיזהר. דליה כי לעמידה

ל אותי הוריד שלי, חבר שהיה

ל ו


