
 אבוחצירא של. התערבותו רק פה).
 מחסידי מכמה.חמומי־מוח, מנעה עצמו

 עם ״לעניין כדבריהם לעשות, הבאבא,
ולתמיד.״ אחת סוף, מירה

תביעות
מופרזות

 תמיר היה באליה הקוץ בל ^
 ימים הופיע, כך ענייני־כספים.

 אחד בנתיבות, האם, מות לאחר אחדים
 קודם מלווה־בריבית. יעקובי, פרדי
 ביקש עימו, שבאה אשתו, את הציג

 אותה, שיברר הבאבא־סאלי מיורש
 לקיים המבוהל יעקובי ביקש אחר

' אבוחצירא. עם אישית שיחה
 לוותה לב מידה כי לו הזכיר הוא
 אלף 24 אבוחצירא, בערבות אצלו,
 בשיכון דירתה רכישת לשם דולר
 את לה מזכיר שהוא אימת כל אך בבלי,
 מאיימת היא החוב, אי־פירעון עניין
 אצלה לבקר נהג הוא כי לאשתו, לספר
בבית.
 פתר לפחות, הזאת, הבעיה את

 הופיע ששמו מכיוון בקלות. אבוחצירא
 לו היתה לא להלוואה, כערב בינכך
 אלף 24 את ליעקובי שילם הוא ברירה.
הדולר.
 שבכך סבור היה יעקובי אם אר

 שבוע תור טעה. הוא צרותיו, נסתיימו
 מס־ההכנסה אנשי של פשיטה נערכה

בתל• 11 שאנן נווה במישרדו(ברחוב

הנווטוודת ודוח
 הצפון־תל־ בדירתה טלפון ^

 אהובתו לב, מירה של אביבית 1 1
 יורש־ אבוחצירא, בריר של לשעבר

 בימים מצלצל מנתיבות, הבאבא־סאלי
 דבר פורסם מאז הרף. ללא האחרונים

 שאותה שקל, מיליון 306 בסר התביעה
 לב מירה נגד אבוחצירא ברור הגיש
 החלו ),29 בעמוד מיסגרת (ראה
מאוד. מודאגים להיות הרבים נושיה

 כי הרבה. להם עזר לא שזה אלא
 אפילו היא מהבית. נעדרת לב מירה

 שעבר השבוע בסוף מהארץ. נעדרת
ללונדון. יצאה היא

 את מירה ניסתה עוד כן לפני אבל
 לאבו־ המקורב לאדם פנתה מזלה,

 היא כי לו שיודיע ביקשה חצירא,
 ואי־ לו שגרמה הסבל כל על מצטערת

 את לבטל יואיל גם כי ביקשה לכך
נגדה. הדולר אלף 200 תביעת

 על כלשהו רושם עשתה לא הבקשה
להת שסירב רק לא אבוחצירא. ברור
לא וביקש חזר גם הוא אלא אליה, ייחס

בנו מירה של שמה את עור להזכיר
 לאבו המים הגיעו כבר הפעם כי כחותו.
נפש. עד חצירא
 ,1983 שנת בסוף יום, אותו מאז
 סופית פרידה על מירה עם סיכם כאשר

 בנתיבות, ולביתו למישפחתו שב והוא
 אלפי• עשרות הרבה שילם כבר הוא

 על־ אליו שנשלחו לנושים דולארים
חובו את שיפרע שביקשה מירה, ידי

תיה.
 לא בכד, הסתפקה לא מירה אר
 חייו את לחיות לדבריו, לו, הניחה

 פגעה שהיא לפגיעות אופייני בשקט.
 מירה שניהלה שיחת־הטלפון היתה בו
 אבוחצירא, של חצרו מאנשי אחד עם

 הרבנית אימו, מות אחר מעטות שעות
 אלוהים ״יש בתאונת־דרכים. מרים,

 המנוחה, האם על מירה אמרה בשמיים!״
חסד. לה נטתה לא שמעודה

 מעטות שעות ממירה, מנע לא זה
 מיב־ לשלוח שיחת־טלפון, אותה אחרי

גלו־ (ראה לאבוחצירא רק־תנחומים

אסי ובנם יעקובוב יוסי בעלה־לשעבר עם מידה
מעוניין היה לא התרגש, לא

ר דזרבגית א םדמ ר צי ח בו ת א כ ר ב ת מ תו כרו! א א  ״,לכימר!קו צ
ולתמיד!״ אחת סוף, לעניין ,,לעשות

 יעקובי רבים. מיסמכים והוחרמו אביב)
מירה. של ניקמתה זו כי משוכנע היה

 נצטלבו ויעקובי מירה של דרכיהם
 מאיש־ ביקשה מירה כאשר לראשונה

 כמה של הלוואה תל־אביבי בוהמה
 קטן סכום לה נתן הוא דולארים. אלפי
 קשור שהיה ליעקובי, לפנות לה ויעץ
 גיאם בשם יוצא־איראן עם ימים אותם

 הילווה מהרה עד ואכן, סולימאן.
 וסולימאן דולר אלף 24 למירה יעקובי
 להלוואות הערב אלף. 50 עוד הוסיף

אבוחצירא. בריר כמובן, היה, אלה
יוצאי-דופו רסיסי־מידע החלו ואז

 לאשתו, ושב אותה עזב למופרזות,
 היה כאשר בזמנו, התגרש שממנה

בכלא. שנים כמה וישב שפוט

 ירושה
מהסבתא

 מירה החלה נגר פרשת אחר ^
 במסעדה רבות שעות לבלות /

 השייכת בן־יהודה, ברחוב נאפולי
 עתיר־נכסים איש — לוי יוסף לאביה,
בשעתו, שהיה, לוי, רחמים כאביו,

 שהשתקם לשעבר, עבריין לארבעה,
בחוות־סוסים. והחזיק

 בנה את לחווה הביאה מירה כאשר
 וביקשה אסי, הראשונים, מנשואיה
 שכחה לא היא לרכוב, ללמדו מסולטן
 ברור עם .גמרה״ היא כי לו להסביר

 לארח ממנה מנע שלא מה אבוחצירא,
 האשדודי בפנטהאוז אבוחצירא את

מה שלו ביקורי-החופשות בעת שלה
* כספים. ממנו ולבקש כלא

מיים *  זו תמזגה שצולמה אחרי יו
בתאתת-דרכים. הרבנית נהרגה

ט סדותתסת עו ש ו א מפקת הגדור האסון מי  צער עוד תדעו שסי. ת
ג יעקוב סירה לב ו

ל חזרה

אבוחצירא לברוך מירח של התנחומים מיברק
גדול אסון

של המערבי בקצה בארים של בעליהם אבוחצירא בריר לנתיבות. מגיעים
 מי עם לראות עיניו״ ״נפקחו כי הודה
 היא, האמת שנים. במשר עסק לו היה
 בבית־הסוהר, ישב שהוא בימים עוד כי

 כסגן שימש שוחד(עת קבלת באשמת
 היתה ומירה אשקלון) עיריית ראש

 גונבו השניה, כאשתו בציבור ידועה
 כי שמועות אבוחצירא של לאוזניו

בשרשרת. רומנים מנהלת מירה
 התגוררה היא התקופה באותה

 בדירה בתל־אביב, חובבי־ציון ברחוב
 שלה דמי־השכירות שאת שכורה,

 בעל מראש. שנה אבוחצירא שילם
 נהגי נגר, עמי בשוק־הכרמל, דוכן

 בקביעות נדרה את ימים באותם לבקר
 נגר, בביתה. קרובות, לעיתים לן, ואף

בס המהמר במועדונים, שחקן־קלפיס
מב רבות למירה עזר גבוהים, כומים
הפכו כשתביעותיה אבל כספית. חינה

 של שפת־הים בקירבת אלנבי, רחוב
תל־אביב.

 צורי את מירה הכירה בנאפולי
לא מוגרבי. בקולנוע קופאי אדמוני,

 ידידותיים, יחסים ביניהם שנקשרו חר
 של הלוואה מאדמוני ביקשה היא

 את שקיבלה לאחר שבוע דולר. 5,000
 לא שוב ואדמוני מירח, נעלמה הכסף

 פנה הוא קשר. עימה ליצור הצליח
 הוא כי וחלק חד לו שהודיע לאביה,

 הוא עניינו. לא זה לו. לעזור יכול אינו
בתו. של לעיסקי־הכספים אחראי איננו

 זה תל־אביבי פרק הסתיים בכך
 לגור עברה היא מירה. של בחייה

 תחנת מול פנטהאוז, בדירת באשדוד,
 יוצא הכירה גם שם העיר. במרכז אגד,

ואב נשוי סולטן, אנדרה בשם מארוקו

 רשענו בילגשו לב(מימיו), מיוה את ■נזה האוץ כל
 אולם סאל׳, הבאבא של ■וושו אבוחציוא, בווו של
גבוים של אחנה בשושות אחו וק היה הוב


