
 שוש. סיפרה אחר,״ מוצא
 הראשונה מאשתו התגרש מזרחי -

 ־היו .1975ב־ לאשה, שוש את ונשא
 שלנו. הנישואין בחיי וירידות עליות

 אשת יותר או פחות שהרגשתי ימים היו
 בחודשיים. פעם אולי היה זה אבל בית,

 מה עשה תמיד הוא רע. היה אחר־כך
 ולא טעמו לפי ריהט הבית את שרצה.

 שהייתי רע כל־כך לי היה טעמי. לפי
 הוא ממנו. להתגרש כדי לכל, מוכנה
 כאשר אבל גט, לי לתת רצה לא אומנם

 אני וכי בדעתי, נחושה שאני ראה
 מישהו עם לרבנות ללכת אפילו מוכנה

 הוא אחר, גבר עם בו שבגדתי ולהגיד
 גט.' לי לתת הסכים

-  ,5 בת קטנה, בת יש ולמזרחי לשוש י
 ולפי אמה, אצל נשארה הבת דנה. בשם

 מזרחי היה יכול ההורים שבין הסכם
 בתיאום עת, בכל בתו את לראות
מראש.

 הוא במי לומר פחד במישהה חושד
 אמיצה אשה שהיא שוש, אבל חושד.
 היא והתלוננה. למישטרה הלכה מאוד,
 מזרחי של שידו חושדת היא כי אמרה

 קצר זמן העיתוי, כי אמרה היא במעשה.
 את לה מסביר לנתי, נישואיה לפני

אביה, שקיבל למכות המניע
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 מאוד, שחששה מאחר שנית. שוש

 בחתונה. שמירה מהמישטרה ביקשה
 נשלח הירקון ממרחב שגב פקד

האורחים. על לשמור
 אביה ירד החתונה אחרי קצר זמן

המכונית תחת כי וראה לחניון שוש של

 בידי למחרת ונעצרו רבות שעות
 יום, 15ל־ נעצרה שוש בית־המישפט.

 מתקדם בהריון כבר שהיתה ולמרות
 נותר נתי בבית־המעצר. הוחזקה
 הוא נגדו. ההליכים תום עד במעצר

 סמר על באיומים בסחיטה נחשד
 בלבד ובכך מזרחי, עם שיחת־הטלפון

 נקדימון, זהבה התובעת, לבסוף. נאשם
 ודרשה נגדו, כתב־האישום את הגישה

 למרות ההליכים, תום עד ייעצר כי
פלילי. עבר לו שאין

 שוש שוחררה הריונה, בגלל
 אצל למעצר־בית ונשלחה ממעצרה

 בעת בבת־ים. נתי, של אחותו גיסתה,
 את בלום, אלמונים פתחו שם, היותה

 עלו בית־הדירות, של הכניסה דלת
 על נפט שפכו הגיסה, של לדירתה

 חדר־המדרגות כל אותה. והציתו הדלת
 הפעם גם ברור היה לשוש באש. עלה

 עדיין המישטרה אבל לשריפה, גרם מי
 כל למרות מזרחי, את עצרה לא

 וכל שוש, נגדו שהגישה התלונות
 תקופה תוך שבוצעו האלימות מעשי

מישפחתה. בני ונגד נגדה קצרה כה

 גתהגת לישון
המישטדה

 בתל־אביב, המחוזי בבית־המישפט 1*1 מתברר החל נתי של ישפטו ^
 של אביה שטיינברג. חיים השופט בפני
 בבית־המישפט להעיד אמור היה שוש
 כן, לפני ערב אולם במאי, 22ה־ ביום

 ויצא מהעבודה לביתו חזר כאשר
 שבו בדיוק מקום באותו ממכוניתו,

 לו חיכו חדשים, שלושה לפני הוכה
 צלליתם את ראה הוא אנשים. שני

 בביטנו, פגע אחד כדור יריה. ושמע
 ־הקליע ללב. מתחת סנטימטרים כמה

 אחד ניתוח עבר הוא הגוף. בפנים נשאר
)69 בעמוד (המשך

עופרי שושנה
מוצא באין נשואין

 איתו לשכב אותי מכריח היה ־הוא
 את לראות בא כאשר שלי, בבית

 את אביא שאני לו אמרתי אז הילדה,
 מאלץ היה הוא ואז הביתה. אליו הילדה

שוש. סיפרה בביתו," איתו לשכב -אותי
 הגירושין אחרי גם כי ראתה כאשר

 עליה כי החליטה לה, מניח מזרחי אין
 ישתכנע אולי ואז שנית, להתחתן

 קשריה כל את ניתקה אומנם כי מזרחי
 שנים שלוש מזה עבדה שוש איתו.

 שם אביה, של הקטן בבית־הקפה
 עופרי. נתנאל(נתי) צעיר, בחור הכירה
 מאוד, קצרה תקופה רק שהכירו למרות

 הגיעה כאשר להתחתן. רההליטו
 הצרות. החלו למזרחי כך על השמועה 1

 עם עניינים היו לא פעם אף ולי ־להורי
 לנו היו ולא עבריינים עם או המישטרה

 לפני שבועיים פיתאום, אבל שונאים.
 שני ארבו נתי, עם שלי החתונה מועד

 כאשר ביתו. שליד בחניון לאבי אנשים
 היכו עליו, התנפלו מהמכונית, אבי ירד

 הגוף בכל ואחר־כך בעורף אותו
 הם ,63 בן איש הוא אבי עץ. במוטות

 הראש את לו ופתחו מישקפיו את -שברו
 התוקפים תפרים. לשבעה שנזקק כך
 ואפילו בכיס לו שהיה בכסף נגעו לא
ארנקו." את לקחו לא

 המישטרה חוקרי באו כאשר
הוא אם האב את ושאלו לבית־החולים

 הוא כי אמר עופרי אותי?" יהרגו כי עלי
 אבל ממזרחי, כסף כל רוצה איננו

 לרכוש בקשר תביעות יש לשוש
 על עמד מזרחי הגט. בעת לו שהשאירה

 אך ערב, באותו לשיחה שייפגשו כך
 פגישה קבעו והשניים סירב נתי

בבית־קפה. למחרת
 את מזרחי ניהל נתי, של ידיעתו בלי

 המישטרה. מתחנת שיחת־הטלפון
 לסחוט מנסים אנשים כי התלונן מזרחי
 נתי על והצביע באיומים, כסף ממנו
הסחטנים. בראש שעומד מי כעל

 שלוש נותרו ולכן טכנית. שגיאה בגלל
 מזרחי, של הגירסה השיחה. של גירסות
 כסף, ממנו לסחוט ניסה נתי כי שאמר

 לה שהאזין המישטרה קצין של הגירסה
נתי. של וגירסתו מתוכנה, חלק ורשם

 מזרחי נסע מתחנת־המישטרה
 נסע הוא גן־מאיר. שליד לביתו,

 שלו המפוארת הפונטיאק במכונית
 לביתו עלה כאשר בחצר. אותה והחנה
 כי חשבו בתחילה פיצוץ. קול נשמע

 כך אחר אבל חבלני, פיגוע זה היה
מכונית את מילכד מישהו כי התברר,

עופרי ונתי שושנה
בבית־קפה הכרות

 הזמין הוא נוזל. של גדול כתם נוצר
 חומצה שפך מישהו כי גילה וזה מכונאי

 המכונית מנוע לתוך גופריתנית
 צורך והיה הרוס, היה המנוע החדשה.
 לשוש היה לא הפעם גם אותו. להחליף

במעשה. היתה מי של ידו ספק
 והנה הנישואין, מאז חודש עבר לא
 שוש של לביתם שיחת־טלפון הגיע
 לדבר וביקש הקו על היה מזרחי ונתי.

 בטלפון: נתי את שאל מזרחי נתי. עם
 ממני שרוצים אנשים שלחת ־למה

שמאיימים אנשים דולר? אלפים עשרת

מיזרחי של הבאר
מארחות עם בארים

 מארחות, עובדות שבו בר, יש למזרחי
 המישטרה אלנבי. פינת הירקון ברחוב
 יש ולמזרחי במקום לבקר מרבה

 מישטרה אנשי כמה עם טובים קשרים
 הוא במישטרה מידידיו אחר ומג״ב.
 שיחח־הטלפון, את לערוך לו שהציע

 טילפן מזרחי לנתי. כמלכורת
 מדבר הוא כאשר מתחנת־המישטרה,

 לטייפ מחובר שהיה מכשיר תוך אל
 קצין הקשיב שבה אזנית־שמע, ולעוד

מישטרה.
בטייפ, השיחה נקלטה לא מה משום

תא  ליד בחצר שעמדה הישנה הסוסי
 המכונית למזרחי. והשייכת הבית,

 כאשר כליל. והושמדה ברימון מולכדה
 של הפונטיאק מכונית את בדקו

 נוסף, רימון החבלנים מצאו מזרחי,
 האמריקאית המכונית את גם שמילכד
 הוא כי לשוטרים אמר מזרחי הגדולה.

בעופרי. חושד
 ונתי שוש נעצרו לילה באותו עוד
 אמרו לתחנת־המישטרה. והובאו עופרי

 נקטעה רגלו כי נהרג, מזרחי כי להם
נחקרו הם הכביש. על נשפכו מעיו וכי

 ■רות, מנות, - ונישואין גירושיו רן
החדש לבעל ומעצר ממניות ניצוץ
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