
 כתב־אישום. נגדו גם הוגש לאחרונה אולם
 ההסכם את הפר עודה כי טוענת הפרקליטות

 עבירות לעבור והמשיך הפרקליטות עם שעשה
 ההסכם. חתימת לאחר גם

יתעוררו הבאה שנה של שהסנסציות יתכן

פולי הרבה הללו. הקרקעות במישפטי דווקא
מע לאור בוודאי ייצאו עוד ושחיתות כסף טיקה,
 אישים התגלו. שטרם ופליליים שחורים סקים

 להיות עלולים פוליטי, מעמד בעלי חשובים,
בהם. מעורבים

המלכות הזוג של סופו נסיו:
 את לרבים שהזכיר גדול, אהבה יסור ךץ

 הגיע האגדתיים, וקלייד בוני של סיפורם
 שהורשע אנג׳ל, שמעיה השנה. לסיומו כנראה
 נתן למאסר־עולם, ונידון השני״ הכפול ב״רצח

 שרה, לאשתו, הגט את דומעות בעיניים
 בתל־אביב. הרבנות במישרדי
העיתונים את הללו בני־הזוג העסיקו שנים

 הוא יחזור. שלא בתנאי הארץ את עזב מיוחדת,
 שרה, את פגש לילה במועדון שוב. והסתבך חזר

 העולם של לזוהר שנמשכה יפת־תואר, סטודנטית
 אשתו את גרר ושמעיה התחתנו השניים התחתון.

והסמים. הפשע לעולם
 שלי שולמית של גופותיהם שנמצאו לאחר
באש־ אנג׳ל בני־הזוג נעצרו נחמיאם, ומישל

והאושר האהבה בימי ל: אנג ושמעיה שרה

הגירושין לאחר ל: אנג שמעיה
 עוד מעלליו החל שמעיה בתי־המישפט. ואת

בעיסקה מהכלא, ששוחרר אחרי קטין. כנער

 של רקע על בוצע הרצח כי התברר הרצח. מת
 מישפט לאחר ארצה. והברחתם סמים מכירת

 ונידון שמעיה הורשע הפתעות, ומלא ארוך
הספק. מחמת זוכתה שרה, אשתו, למאסר־עולם.

 בכותל־ פתק טמנה מהכלא, שרה יצאה כאשר
 חדשות. העיתון עבור כותבת והחלה המערבי

 על עירעור הגישה פרקליטות־המדיגה אולם
 הגיש 1יםתד דויד ועורך־הדין של_שרה, זימיה

שמעיה. של הרשעתו על עירעור
 ברצח להסתבך שמעיה הצליח בבית־הכלא

 איתו יחד נאשם שהיה שושן, חיים רצח נוסף,
 כתב־ הגישה הפרקליטות הרצח־הכפול. בתיק

 שושן כי וטוענת מחבריו, שניים ונגד נגדו אישום
 ואשתו. שמעיה נגד להעיד יוכל שלא כדי נרצח

השנה. להתחיל עומד זה מישפט
 העליון בית־המישפט פסק ספורים ימים לפני

 על המצב את והשאיר הכפול, הרצח על בעירעור
 של עירעורו את גם דחה בית־המישפט כנו.

 זימיה על המדינה של עירעורה את וגם שמעיה
 בתיק־סמים שרה הורשעה בינתיים שרה. של

 עומדת והיא שנות־מאסר לשלוש ונידונה נוסף,
 על העירעור גם בקרוב. עונשה ריצוי את לסיים

השנה. להישמע עומד זו הרשעה
 שם נווה־תירצה, בכלא כי אומרות השמועות

 של בואה עד המוכתרת המלכה אנג׳ל שרה היתה
השתיים. בין עימותים יש יערי, חיוה

למישטוה לעזור כדאי לא טבת:
 הוא לדין, הועמד לא חלצל אמנת ד״ר ^
 מעורבות בחשד ימים לשיבעה נעצר רק 11

 ימים שיבעה במשך קדמי. הדם החיילת ברצח
 והסבל ההשפלות כל חלצל על ;עברו ,אלה

במעצר. "הכרוכים
 לעזור רצה כי היתה חלצל של אשמתו
 זמן אותה שהעסיק מיקרה־רצח לפתור למישטרה

 לשחק שרצה תימהוני חלצל היה אם השאלה רב.
 שמצפונו ברצח מעורב אדם או הבלש, תפקיד את

השנה. הציבור את העסיקה לו, הציק
 הדס החיילת נעלמה 1984 בנובמבר 29ב־
 התגוררה, שבו לקיבוץ מיחידתה בדרך קדמי,

 החיפושים החלו להגיע, בוששה כאשר חיפה. ליד
 מציאת עם שבועיים, כעבור שהסתיימו אחריה,
 תאריך בגלל בכרמל. בית־אורן ליד גופתה

 על האדם להכרזת 37ה־ השנה יום היעלמה,
 לרצח המניע. כי חשד היה מדינת־ישראל, הקמת

פעולת־פיגוע. היה החיילת
 עד תוצאה, כל ללא המישטרה חקרה רב זמן
ל לעזור בידו שיש וסיפר חלצל, הדר׳ שהגיע
שגילה מידע למסור ״התנדב הוא הרצח. את פענח

 ושוב, שוב למישטרה חזר חלצל עצמו. בכוחות
 עצמו הוא כי החוקרים של חשדם את שהעלה עד

 את להעלות שהתבקש לאחר ברצח. מעורב
 על״ידי ימים לשיבעה נעצר הכתב, על מימצאיו
 של בחשד בפתח־תיקווה, טימן, שלי השופט

ברצח. מעורבות
 שמועות בארץ התהלכו מעצרו ימי במשך

 יעקב עורכי־דינו, הפרשה. על פנטסטיות
 למסור עליו אסרו שרוייאר, וגידעון עוזיאל

 פעולה. איתה ולשתף למישטרה נוספים פרטים
 אמת, דובר ונמצא בגלאי־שקר בדיקה עבר הוא
מדמו. דגימה למישטרה לתת סירב אך

 יליד הוא פלילי. רקע כל היה לא להלצל
 את המשיך בהצטיינות, בטכניון למד חיפה,

 ברפא״ל. כפיסיקאי ועבד באנגליה, לימודיו
 לא שאיש ותמהוני, בודד כאדם הכירוהו שכניו

לבקרו. בא
 של שובל אחריה השאירה חלצל פרשת
 לעזור שרצה טוב אזרח חלצל היה האם תמיהות.

לבירו קרבן ונפל הפרטיות בדרכיו למישטרה
היו שמא או המימסד, של ולחשדנות קרטיה

מהסתבכות אותו הציל השקר גלאי חלצל: אמנון ד״ר
יצא שמתוכה האלמוניות אל וצלל חזר חלצל בגו? דברים
השנה. ספורים רגעים למשך קדמי. הדס של רוצחיה נמצאו לא היום עד

המאה מישפט שבט:
 חווה של מישפטן התחדש אלה ימים ך*

 עלו הנאשמות שתי גרנות. ואכיכה *■יערי
לשיאו. המישפט את והביאו דוכן־העדים על

 בבתי״המישפט, השנה היו מישפטים הרבה
 נכבד כה מקום תפס לא מהם אחד אף אולם

 מישפט כמו העיתונים ובכותרות הציבור בתודעת
יערי־גרנות.

 מצח- בעלת שברירית, בלונדית יערי, חווה
בתיק- לכוכבת יום בין הפכה ועור־בהיר, גבוה

וצילומים הקלטות גרנות: אביבה
 כתב״ יערי, אהוד של אשתו הישראלית. שורת

 קשישה, תיירת ברצח נאשמה הנודע, הטלוויזיה
.85 במרס תל־ברוך, בחוף מלבסקי, מלה

 כתאונת־דרכים המוות נחקר שנה כמעט
 הפגישה כי למישטרה ידוע שהיה אף רגילה,

 היתה שנעלמה לפני לתיירת שנועדה האחרונה
 סיפרה במישטרה ראשונה בחקירה יערי. חווה עם

 לא היא וכי לפגישה, הגיעה לא שהתיירת יערי
 יערי נעצרה 1986 בינואר רק עוד. אותה ראתה

עבדה כאשר כי התברר התיירת. ברצח והוחשדה

מיטבח כלי יערי: חווה
הת של חשבונה את ניהלה בבנק, כפקידה יערי
 ה־ לדברי דולר. אלף 50 מתוכו ולקחה יירת,

 המניע היו להעלימה, והנסיון זו, גניבה מישטרה,
לרצח.
 הטובה,.אביבה חברתה גם נעצרה חווה עם יחד
 איתה יחד שנאשמה מתל־אביב, רוקחת גרנות,
ברצח.

 תל־ בחולות הנאשמות שעשו הרצח, שיחזורי
 כל להיטים. היו חדד, מישל החוקר עם ברוך
 וכל שעשו תנועה כל השתיים, שאמרו מילה
 בעיתונות. כותרת עשה שלהן תיסרוקת שינוי
 כך על דיווחו בכלא, להתאבד יערי ניסתה כאשר

 של בעלה גרנות, אבי ניסה וכאשר בהרחבה.
 נראה לפרשה. מתח הדבר הוסיף להתאבד, אביבה,

 עוד ימשיכו המרתק המישפט סיום לאחר גם כי
בו. לדוש שנים

לשואה תיזכוות אדו:
ב לישראל דמיאניוק ג׳ון הוסגר אשר ךי

ש ד חו כתב־האי־ כי כולם חשבו השנה, אדר מ
 התארכו מאז ספורים. ימים תוך יוגש נגדו שום

זאת, לאחרונה. רק הוגש וכתב־האישום הימים
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