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)32 מעמוד (המשך
 כאדם עצמו את הציג הוא חשמל.
 בבר־אילן כטבח העובד אמיד,

 היתה בעבר כי סיפר הוא יפה. ומרוויח
 משתוקק והוא למוצרי־חשמל חנות לו

 היה כך לשם כזו. חנות ולפתוח לחזור
לסחורה. זקוק

 של גדולות כמויות קונה החל הוא
 לו ושילם מוייסברג מוצרי־חשמל

 החוב שסכום אחרי רק דחויים. בצ׳קים
 הבין שקל, מיליון מארבע ליותר הגיע

רומה. כי וייסברג
 הקונה על חוקר החל וייסברג

 וכי פסול־דין, הוא כי וגילה התמים
 אינה לנסוע נהג שבה היפה המכונית

 קרוב־ שם על אלא שמו, על רשומה
מישפחה.
שחמה היחיד היה לא וייסברג אולם

וייינר נאשם
לפייס שקל אלף 93

 ,1983 שנת במהלך ויינר. על־ידי כך
 ויינר הספיק ספורים, חודשים במשך
 בחנויות עצמו התרגיל אותו על לחזור
רבות.

 של עצומות כמויות קנה הוא
 ושל קלטות־וידאו של אטארי, מכשירי

 בתחילה שונים. חשמליים מכשירים
 של אמונו את וקונה עבורם משלם היה

 את מגדיל היה ואחר־כך בעל־החנות,
החוב. ואת הקניות

 סוחרים כמה ממנו ביקשו כאשר
 התופח, החוב עבור ערבון להם לתת

 מיגרש להם לשעבד בשימחה הסכים
לקנות. עומד שהוא

ה גילו העניין את ביררו כאשר
 ואין מיגרש אץ כי כמובן, סוחרים,

 לשר ויינר אמר בבית־המישפט כסף.
 כשיעבוד שמדובר לסוחר .אמרתי פט:
 שזה מזה להבין יכול הוא מיגרש. של

 שאשעבד לו אמרתי אחר. של או שלי
 שהמיגרש להבץ וזכותו מיגרש, לו

שלי.״' הוא שנית־המישפט כמו שלי,
 שהגישו המתלוננים רשימת בין

 בידי שרומו על למישטרה תלונות
 המוכר קיוסק בעל גם נמצא ויינר,

 דויד הקיום, מבעל וטוטו. פיס כרטיסי
 חודשיים במשך ויינר רכש כהן, -

 גם שקל. אלף 93 בסך כרטיסי־הגרלה
 בתחילה משלם היה הקיוסק בעל אצל

 צבר כך ואחר הסחורה, תמורת במזומן
שילם. לא שאותו חוב״ענק,
 התובעת על־ידי ויינר נחקר כאשר

 פסול־ הוא בעוד עיסקות עשה כיצד
 לעניין. קשור שזה ידע לא כי אמר רץ,

 בעיניי צחוק הוא הנאשם של .התרוץ
היתמ זוהי דעתי. על מתקבל ואיננו

 סגלסון, אריה השופט קבע זולה,' מות
 פירטי־ בכל כמעט ויינר את שהרשיע
האישום.
 בית־ את לשכנע ויינר מנסה כעת

 הביא כך לשם בדינו. להקל המישפט
 מצוי הוא שבו מבית־המעצר עדי-אופי

כטבח. מועסק הוא שם כרגע,
 לאיזו להחליט יצטרך בית־המישפט

 ויינר את הפעם להרחיק יש תקופה
 שלא כדי וההימורים, מהפיתויים

אנשים. לרמות ימשיך
■ אלון אילנה
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)59 מעמוד (המשך

 את להשאיר יכולתי לא אבל איתו,
לבד.' הילדים
 התהלך .שלמה ממשיך: מוטי, האח,
 כל היתה אשתו יפה כי לגמרי, מיואש
 ארבעה במשך דבר אכל לא הוא עולמו.

 מישקל איבד הוא מים. שתה רק ימים,
 לא הוא והתדרדר. הלך הנפשי ומצבו
 לחברו שפנה עד אחד, אף עם דיבר

 בחייו. מאס הוא כי לו ואמר לוי, שלמה
להרגיעו. ניסה החבר

 הזה האחרון בשבוע ראשון .ביום
 שלמה הלך המיקרה) אחרי לי נודע (זה

 הימים משכבר העבריינים לחבריו
 _ רצה לא אחד אף נשק. להשיג במטרה

לו. לתת
 פנה ביולי 19ה־ שני ביום .למחרת,

 לו הציע וצבי מורד, לצבי שוב שלמה
 וכי יפה, תמורת דולר 1000 לו יתן כי

 באירופה. לנוח הכסף עם יסע שלמה
 עד נפגע אציל־נפש שהיה שלמה,
 לעשות החליט וכנראה גישמתו עימקי

הנורא. המעשה את
 אותם נישק הוריו, לבית בא .שלמה

 הוא דבר. הסביר לא הוא מהם. נפרד
 לשעה לוי שלמה חברו עם פגישה קבע

 יפה, נהגה זו בשעה אחרי״הצהריים. 5
בבוטיק. לעבודה לחזור אשתו,

 שלמה ניגש בצהרים 1 .בשעה
 בבוטיק יפה של עבודתה למקום

 הם מהעבודה. אותה ולקח מונסניור
 המשביר של בקפיטריה שעות ישבו

 המלצרית סיפרה היום (למחרת
 ישבו ויפה שלמה כי הזוג, את שהכירה

 ועוגה קפה הזמינה יפה .5 שעה עד שם
 כל דיבר הוא כלום. שתה לא ושלמה
הזמן).

 לעזוב יפה את לשכנע ניסה .כנראה
יפה וכנראה אליו, ולחזור מורד צבי את

 אנר, לא הוא
מים. שתה וק

 י איבד הוא
 ומצבו מישקר

התוודו.
 ב* אמו הוא

בחייו! מאס
 אחותה לדירת עלו משם שוכנעה. לא

בערב. 7 השעה עד ונשארו בכרמל,
 לדירת ויפה שלמה נסעו .מהכרמל

בבת־גלים. יפה של אחותה
 חמק גיסתו. ילדי את נישק שלמה

 האקדח את נטל הסמור, לחדר
 איש אוסטין, דני גיסו, של ממגירתו

במעשיו. הבחין לא מהנוכחים
 שלמה נסעו בבת־גלים גיסתו מבית

מורד' צבי של לביתו ויפה
 צבי של בביתו שהתרחש מה על
 הרצח שלפני ברגעים מורד

 _ וצבי. יפה שלמה, רק ידעו וההתאבדות
 אך שלו, האמת היתה מהם אחד לכל

לקבר. איתם ירדה אמת אותה
 כאשר למחרת, סיפרה יפה, החברה,

 שלמה כי האסון, דבר לה נודעי
 בערב 8 בשעה אליה טילפן תורג׳מן

 1ב־ אליה יבוא וכי כסף השיג כי ואמר
 בביתה פגישה קבע הוא הביתה. בלילה

 באותו אותו שפגש לוי, שלמה חברו עם
 לשלמה סיגריות. קופסת לו וקנה יום

בוקר. באותו כסף היה לא תורג׳מן
 1׳•■* לביד.־ שבאו לקרוביו, כשמסרו

 בכיסו מוטי מצא חפציו, את החולים,
דולר. 500
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