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 )13 מעמוד (המשך

 אלה עם ומה מכות? לקבל צריך אני
בכלל?" אבא להם שאין

 האשימו הם עצמם, את להצריק כרי
 במילה אותם העליב שהוא בכר אותו

 וגם נגדו, תלונה הגישו הם ״מניאק".
נגדם. תלונה הגיש הוא

 שם לבית־החולים, אותו שלחתי
 עשרה בבית לשכב לו ואמרו בו טיפלו
 דיכאון לבני גרם זה כל ימים.

 מיכתב־התנצלות לי יש בלתי־רגיל.
הפרשה. כל על הארצי מהמטה

 בתוך כיבשה ^
עדר-זאבים ^

 שוטרים להעמיד מעוניין לא ני ^
 שיפסיקו מבקש רק אני למישפט, 1\

בני־ישראל. עם כזו בצורה להתנהג
 כותבים אחרונות ידיעות בעיתון

 מי המישטרה. עם התנגשויות לו שהיו
 לחשוב יכול העובדות. את יודע שלא

עבריין. שהוא
 לכל לעזור כדי לבית מבית רץ אני

 האגודה יושב־ראש אני אחד.
 את העברתי בכנסת האסיר. לשיקום

 לשיקום הרשות להקמת החוק
 מתחיל וזה התקבל, החוק האסיר.

 הגשתי שלי. החוק זה עכשיו. לפעול
 בעיית פיתרון בכנסת: נוספת הצעה

 חנינה על־ידי בבתי־הסוהר, הצפיפות
מסויימים. לאסירים

 ההשערה נכונה אכן אם
 את הזהירה שמישטרת־ישראל

 ישראלים כי מישטרת־צרסת
 דרך סמים להבריח ינסו

 הייתכן אורלי, נמל־התעופה
 סביר, שימעון שניצב־מישנה

 ידע סוויסה, •יכ ה של אחיו
להס עומד שבן־אחיו מראש

פיו? את פצה ולא תבך
 את שממלא כאדם מוכר שלי אח

 לנשמה נוגע זה כאשר גם תפקידו
 בחקירה מחבל היה לא הוא שלו.

 בבן־אחיו לא מדובר היה אם גם כלשהי,
 לא ידע. אילו גם עצמו. שלו בבנו אלא
 לא בעצמו הוא אולי אבל לי. אומר היה

ידע?
חמור. דבר זה ידעו, במישטרה אם

 על לחפות שצריך להגיד רוצה לא אני
 כיבשה רואים הם אם אבל עבריינים.

 שיצילו זאבים, של עדר בתוך תמימה
 רק המישטרה, של תפקידה מה אותה:

 למנוע גם לא, עבריינים? לתפוס
עבירות:

 העניינים על דיברתי לא אחי עם
 לכן כועס. מאוד שאני יודע הוא האלה.

 אומר: נשמע?" ״מה שואל: מטלפן, הוא
וזהו. לעשות." מה אין המצב. ,,זה

 בינינו יש עליו. לוחץ לא גם אני
 תופס שימעון, הוא. בלתי־כתוב: הסכם

 ביטחון על לשמור כדי עבריינים,
 ניתן לא הכל, אחרי האזרחים.

במדינה. להשתולל לעבריינים
 העבריינים את מביא הוא

 להוציא מש־תדל ואני לבית־הסוהר,
 אני הכל, למרות לשיקום. — אותם
 התפקיד את חם. יהודי לב לו שיש יודע
שלו. בדרכו ממלא הוא שלו'

 דוח־תנועה. לי היה בחיים אחת פעם
 פעם היה לי גם רפורטים, יש אחד לכל
 שבאתי הראשונה הפעם היתה זו אחד.
 לא אני מאז כעס. ממש הוא אליו.

כאלה. דברים עם אליו מתקרב
סוויסה. רפי של דבריו כאי עד

 מחרות
למפא״י ^

 ז3מ־ אחד הוא סוויסה פאל ^
 היהודית הקהילה עובד של בנים 1

 הח"כ, של המנוח אביו דויד, במארוקו.
 יצא 14 בגיל לרב. יהיה שבנו רצה

לישראל. הגיע ומשם לצרפת, רפאל
 ובמשך טרקטור, על עלה הוא

 את עזב לא .17 גיל עד שנתיים,
 קיבוץ מקימי עם נמנה הוא השדות.

קיריית־גת. ליד קוממיות.
 את התחיל הצבאי שרותו סיום אחרי

 היה 20 בן בהיותו הציבורית. פעילותו
 לא אך דווקא. החרות תנועת חבר

 השני לצר עבר במהרה ימים. לאורך
 והצטרף המיפלגתי המיתרס של

למפא״י.
 שם את ששינה שימעון, אחיו

 איש מצעירותו היה לסביר, מישפחתו
עורף. לה פנה לא ומעולם בית״ר,

ה רוו־נשט״ו מיוה האסירה  העז
 שמש ויעקב אביטו הוצל נגו
 עליה, א״מה אוביב אורית -

אחו לכלא אותה העביה ולכן

בנווה־תוצה

ארכיב אסירה
לאביטן נאמנות

 מבית־המישפט מבקשת ני ^
 עניין פירסום את לאסור

 כי לוינשטיין, מירה העדה על האיומים
 מכלא אותה להעביר צורך היה

 אלה" איומים בגלל נווה־תירצה
 פנינה האדמונית התובעת ביקשה
 גילתה כאשר מבית־המישפט. דבורין
 ״עד הזה. העולם כתבת את באולם
 כי בשקט, יעבור שזה חשבתי עכשיו

 את הסבירה עיתונאים.״ באולם היו לא
 כאשר ״אבל הפיתאומית. בקשתה

 אני התיקשורת, נציגת את ראיתי
 מבית־המישפט." זאת לבקש נאלצת
סיכמה.

 חסון משה גרוס יהושע השופטים,
 דקות. כמה התייעצו גולדברג, ויוסף

 לבקשת להיעתר שלא והחליטו
הפירסום. את אסרו לא הם התובעת.
 ילידת ,20 בת לוינשטיין, מירה

 שנים חמש לפני לישראל עלתה רוסיה,
 שם הכירה היא באשדוד. אמה עם וגרה

 באמצעות לחברתם. ונמשכה עבריינים
גבר אבוטבול, אלי את גם הכירה חבר

 לכמה ואב נשים לשתי נשוי ,48 בן
 מבוגרים מהם שאחרים גדולים, ילדים
ממנה.

 של הקרוב ידידו היה אבוטבול
 ניצן רוני ברצח הנאשם שמש, יעקב
 היה תקופה באותה קרן־אור. ושוד
 שכר ואבוטבול נמלט, אסיר שמש
 לוינשטיין מירה באשדוד. דירה עבורו

 וגם חוזה־השכירות על חתמה אשר היא
 ואבוטבול. שמש עם בדירה התגוררה

 בדירה שמש של מגוריו תקופת במשך
 כמה אבוטבול תיכנן רוגוזין, ברחוב
 מול הנמצאת בתחנת־הדלק שוד מעשי
 נוספת ופעם אותה שדד פעמיים הבית.
הצליח. לא אך אותה, לשדוד ניסה

 שוד כל על מראש ידעה מירה
 ציטט עינב, אוריאל והסניגור, מתוכנן,
 אחת פעם כי במישטרה, שלה מעדות

 חזר וכאשר מהדירה, בשוד צפתה היא
 השוד, מכספי חלק לה ומסר אבוטבול

 אותכם ״ראיתי לו: ואמרה צחקה היא
השוד:״ בזמן

אהבתה בגלל הסתבכה מירה

 ממארוקו שימעון יצא 16 בגיל
 ונסע השתלמויות עבר לגרמניה,

במשך למישטרה. התגייס פה לארץ.

 ביטחוני מוסד של נציג היה שנים כמה
בצרפת.

ספק־מתלוצץ אחי,״ ״שימעון

לווינשטיין אסירה
וחרדות מושפלות עיניים

 נוספות. פרשיות בכמה גם לאבוטבול
 להרעיל הניסיון פרשת מהן, אחת

 נתגלתה, בתחנת־מישטרה, עד־מדינה
 זהרה ובתו אבוטבול גם נעצרה. והיא

 הפך אבוטבול אך פרשה. באותה נעצרו
 והוא ואהובתו, בתו נגד עד־מדינה

 על נידונה מירה לחופשי. יצא עצמו
 שנות לחמש ההרעלה בפרשת חלקה
מאסר.

 תכשיטים
הירקות בטל

 בכלא מירה יושבת ביטנה זה **
רצה, י תי ה־  היחיד הכלא ^/נוו

 גם נמצאה בכלא איתה במדינה. לנשים
 בנו ואם לחיים חברתו — ארביב אורית

 סודות, אין בכלא אביטן. הרצל של
 מירה כי מאוד, מהר גילתה ואורית
 שמש, נגד תביעה עדת להיות עומדת
 רוני רצח בפרשות דוד ואמנון אביטן

קרן־אור. ושוד ניצן
 שנות לשמונה השפוטה אורית,

 קרן־אור, בשוד חלקה על מאסר
 התובעת. לדברי מתנכלת, החלה

 והשוד הרצח בתיק הנאשמים למירה.
 אחרים וכי מפשע, חפים הם כי טוענים
 ומנסים הללו המעשים את ביצעו

 אורית, האשמה. את עליהם להטיל
 רצתה לא להרצל, בנאמנותה הידועה

 ותאמר דוכן־העדים על תעלה מירה כי
 התביעה, לעדויות סיוע שיהוו דברים
 והרצל שמש את המקשרים דברים

ולרצח. התכשיטים לשוד ישירות
 רצח שמאז בתי־הסוהר, שילטונות

 לסכנה מאוד ערים שושן, חיים
 לאסירים הכלא בתוך גם הנשקפת
 הפעם החליטו חוזה", עליהם ״שהוצא

 הנפחדת מירה סיכונים. לקחת לא
 במדינה. לנשים היחיד מהכלא הועברה
רצתה התובעת אחר. מאסר למקום

 את ״מכניס סוויסה, רפי ספק־מהרהר
 משתדל ואני לבתי־סוהר, העבריינים

יצליח האם לשיקום." אותם להוציא

 לעיתונות, ידלוף זה סוד כי למנוע
 כך על לדעת צריכים שאינם ושאנשים

החדשה. מאסרה במקום מירה את יזהו
 עדיין מירה נראתה דוכן־העדים על

 מושפלות היו עיניה מאוד. מפוחדת
 אותן הרימה לא והיא הדיון כל במהלך
 חרישי היה קולה אחת. פעם אפילו

 ממנה ולבקש לחזור נאלצה והתובעת
 עדותה שתישמע. כדי קולה את להרים
 חלקה למישפט. ושולית קצרה היתה

 דאגה היא אפסי. היה בפרשה מירה של
 בתקופה ולבגדים לאוכל לשמש

 מפיו, ושמעה באשדוד שהתגורר
 לפחות אחד מניאק ״עם כי: לדבריה,
 כוונו שאליו אבוטבול, גמרתי."
 הוא למה שמש את שאל הדברים,
 שמע לא אם אותו שאל ושמש מתכוון,

 של לשאלתו הקצין. של הרצח על
 ענה זה?" את לו עשית ״למה אבוטבול:

חשבון." איתו לי ״היה שמש:
 של חלקה היה קרן־אור בפרשת

 הופעתה בגלל יותר. קצת גדול מירה
 אבוטבול בה השתמש התמימה, הנשית

 הוא מהתכשיטים. מחלק להיפטר כדי
 תכשיטים שנשאה הירקות בסל הניח

 איתה ויצא מקרן־אור, שנשדדו
 את לו למכור כדי באשדוד. לצורף
 פרשת על ידעה לא עצמה מירה השלל.
 ערב עיתון קנתה כאשר אלא השוד.

 שנפצע השומר כי נאמר ושם
 שאל אז מפצעיו. מת בקרן־אור

 ושמש בו, ירה מי שמש את אבוטבול
יודע. אינו כי ענה

 מנווה־תירצה לעבור ״ביקשתי
 בתי־הסוהר ושירות העדות, בגלל

 מירה סיפרה מיוזמתו" אותי העביר
 כמעט וקולה מושפלות עדיין כשעיניה

נשמע. אינו
 כל את זיעזע שושן רצח כי נראה

■ אלון אילנה המערכת•

 בנו את לשחרר ממזכרת־בתיה הח"כ
 מצליח שהוא י כפי הצרפתי, מהכלא

■ זוהר מרסל בישראל?


