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 השוטרים נערכים כלל דרך ך•
 בין להפריד כדי בבית־המישפט

 ,והנאשם־ברצח. הקורבן מישפחות
 י לעיתים גורמות ורוח־הנקם השינאה
 המישפחות בין לקטטות קרובות

כל תמוהה משום־כך בבית־המישפט.
 מישפחתו שבין המוזרה הידידות בך
 בשוק־ שנרצח בן־דויד, ויקטור של

 שימעון של מישפחתו ובין הפישפשים,
זה. ברצח הנאשם איבגי,

 במיס־ לראות היה אפשר בהפסקה
 ברנס, שרה את בית־המישפט דרון

 משוחחת כשהיא הנרצח, של אחותו
 הנאשם. של ואחותו אחיו עם בידידות

 גרושתו בן־דויד, מרגלית את וגם
 מחליפה כשהיא הנרצח, של הטריה
הנאשם. של אמו עם רשמים
 השיני מלכדת הללו האנשים כל את

גאוי. יולנדה — אחת לאשה אה
 של אהובתו היתה הנאה יולנדה

 היא כיום לרצח. ועדת־ראיה הנרצח
בבית־המישפט. העיקרית העדה

 מוקד
לדפילות

 החמור הפשע את עשתה ולנדה ^
שב־ היא שכונתה: בני בעיני ביותר

ס

 ואם נשואה בעודה זר, גבר עם בה
 עצמה על הביאה בכך בנות. לשלוש

 שוק־ אנשי כל של ובוזם שינאתס את
 בסקרנות שעקבו ביפו, הפישפשים

 ויקטור ובין בינה שנקשר הרומן אחרי
המ החפצים חנויות ליד יפה־התואר

שומשים.
 את השוטרים שמצאו אחרי מייד

 בשוק חנותו, ליד ויקטור של גופתו
 מצאו הם במארס, באחד הפישפשים,

 שהיתה בהירת־שיער, אשה תמונת
 זוהתה קצר זמן תוך לגזרים. קרועה
אהו גאוי, כיולנדה שבתמונה האשה

 בתמונה הנרצח. של רב זמן מזה בתו
האר לגיל המתקרבת האשה, נראתה
 בחצאית״מיני לבושה כשהיא בעים,

 של מיטתו על מפתה בפוזה ושוכבת
שבשוק. בחנותו הנרצח,

 המישטרה כאשר הראשון, ״ברגע
 את הכרתי לא התמונה, את לי הראתה
 יולנדה את מכירה שאני למרות האשה.

 כי אותה, זיהיתי לא שנים, הרבה כבר
 ארוך. שחור בשיער אותה זוכרת אני

 בחצאית־ בלונדית אשה ראיתי פיתאום
 מתאימה שלא בפוזה שוכבת מיני,

 אמרה לילדים,״ ואם נשואה לאשה
שנים שהיתה מי בן־דויד, מרגלית

ח ₪ ! ת1ח ו ₪ ש ! ו

וגם הנרצח 1 של מישפחתו גם
הנאשם־ברצח של שנחתו מי

אחת: *אשה 7 בשינאתם מאוחדים
העדה היא עכשיו ׳ולנדה(משמאל).

מאהבה וצח של במישנט העיקרית

במקום־הרצח המישטרה על־ידי שצולם בסי בן־דויד ויקטור הנרצח
בחזה אחד כדור

 ושהתגרשה ויקטור, של אשתו רבותזיר^יי
הרצח. לפני ימים שלושה ממנו

 היה .וויקטור יולנדה של הרומן
ה בשוק־הפישפשים. לרכילות מוקד

 עם יחד שעבדה יולנדה, את הכירו כל
 ישנים רהיטים למימכר בחנות בעלה
 שם לעבוד הוא גם נהג ויקטור בשוק.

 עקב השוק כל שרה. אחותו, עם
 היתה כאשר יולנדה, אחרי בסקרנות

 חנותו בתוך ארוכות לשעות נעלמת
ויקטור. של הסגורה

 הרומן את להסתיר ניסו השניים
 אפילו לשווא. אך השוק, מאנשי שלהם
 לפני בהם. חשד יולנדה של בעלה
או סחב ויקטור, את תפס שנים שלוש

 להישבע אותו והכריח לבית־כנסת תו
 יולנ־ עם רומן לו שאין ספר־תורה על
דה.

 במשך נשוי היה הנרצח, ויקטור,
 קטנה אשה למרגלית, שנים 25מ־ יותר

 מסיקה, למישפחת בת ואינטליגנטית,
אר היו לזוג למישטרה. היטב הידועה

 שלהם חיי־המישפחה אך ילדים, בעה
 לשתות נוהג היה ויקטור יפה. עלו לא

 נתן לפעם ומפעם חריפים, משקאות
 רצתה לא מרגלית זרות. בנשים עינו

זאת. לסבול
 אותו, להעניש רצתה ״מרגלית

 להתגרש החליטה היא אז בסדר, שיהיה
 יולנדה העידה אליו,״ ולחזור ממנו

הת 1979ב־ ואומנם, בבית״המישפט.
 חזרו קצר זמן אחרי אך השניים. גרשו

 בגלל מתגרשים ״לא ביחד. לחיות
 יש אז מתגרשים, אם כאלה. שטויות

 להעולם מרגלית אמרה סיבות,״ לזה
 על יולנדה של דבריה על בתגובה הזה

 אבל ביחד, לחיות ״חזרנו הגירושין.
 מסורתית, ממישפחה שהיה ויקטור,

 אחד יום אז מחדש. שנתחתן רצה
 נתחתן מה, יודע אתה בסדר, לו: אמרתי
שוב.״ התחתנו 1980ב־ וכך, מחדש!

הגיעה בן־דויד של מותו על הידיעה
1 1 11.... 4 74 -


