
שתי חדשים. בני־זוג מצאו הם התגרשו.
קטלני סיכסוך התחיל עכשיו ודווקא בהריון הנשים

 מהתקו־לב נבטו שנידו אנאטול׳
שיחות־טלפוו- בעיקבות בו שלקה

 ״שמעת לי, אמר הוא וניה,״ ^
/  היתה ?11 של החדשות את' ^ /

 של האוטו זה קטלנית. תאונת־דרכים
 יש אבל לכם, להגיד לי נעים לא מאיה.

 תבררי!״ שלי. לבן דואג ואני הרוגים
 לא אני מה, מדבר. מי ידעתי ״כמובן,

 שהיה פטאו, יואל של הקול את מכירה
 לי קורא הוא רק מזה, חוץ שלי? החתן

 הד״ר סיפרה כזאת,״ בצורה ,סוניה׳
 שפירו־יוקליס (״סוניה״) שולמית

להעולם־הזה.
 6ב־ התקיימה הזו הטלפון שיחת

 ״בעלי בלילה. וחצי 11 בשעה ביולי,
 השיחה כל את שמע הוא ישן, לא עוד

ב טילפנתי ולבכות. לצעוק והתחיל
ענ עצמה והיא מאיה, לבתי, היסטריה

אצ בסדר שהכל לי ואמרה לטלפון תה
 בכלל הם תאונת־דרכים, היתה לא לם,
 מהבית.״ ערב אותו כל יצאו לא

גול פטאו שפירו מאיה של הוריה
 מהשיחה. בקלות נרגעו לא דשטיין
הלך והוא כדור־הרגעה לבעלי ״נתתי

 במיש־ להתלונן כדי אותו לעזוב דעתי
 מותו, לפני שיום היא האמת אבל טרה.

 למישטרה בבוקר הלכתי בחודש, 14ב־
 היו החוקרים כל אבל להתלונן. ורציתי
 עסוק שהיה אחד חוקר רק היה בחופש,

 בקיצור לו לומר ממני ביקש הוא מאוד.
 הטרדה על תלונה שוב ורשם קרה, מה

 יוקליס,־העובדת ד״ר אמרה טלפונית,"
אף־אוזן־וגרון. כרופאת בקופת־חולים

 ב־ מת 63ה־ בן ששפירו לאחר רק
ש בני־המישפחה ביקשו בית־החולים,

 ואז חוקר־מישטרה, הביתה להם ישלחו
ו פטאו יואל נגד תלונתם את הגישו
 שי־ אותה על חן, מיכל לחיים, חברתו

 לדיברי- ממנה, שכתוצאה חת־טלפון,
שפירו. אנטול מת הם,

 גיבורי כל כיכבו למדי מוזר באופן
 הזה העולם דפי על הנוכחית הפרשה

ה היתה ,23 מאיה, קודמות. בפרשיות
 הזה העולם שער את שכבשה ראשונה

 בבית־וד העידה כאשר ,1985 בשנת
עדות״אופי בתל־אביב המחוזי מישפט

 גאה את ״אם שמה. פירסום את סור
 צריכה את שעשית, ובמעשה באמנון
 לה ענתה באומץ!" זה מאחורי לעמוד

 בצלם שהבחינה מאיה, אבל התובעת.
למ פנתה אותה, שצילם הזה העולם

 ל־ עורקבי, של סניגורו בעזרת חרת,
 איסור־פיר־ צו והשיגה בית־המישפט,

וזהותה. שמה על סום
 במו מאיה הביאה יום באותו עוד

 למערכת איסור־הפירסום צו את ידיה
הזה. העולם
את המכירה המערכת, מחברות אחת

 מאיה של מעלליה על ״כשקראתי
 מה לברר לבוא החלטתי הזה, בהעולם

 הסתבכה,״ היא ובמה עשתה היא בביוק
 עצמו את שהציג ,26 פטאו, יואל אמר

מאיה. של כבעלה״לשעבר
 נעים־ צנוע, כבחור התגלה יואל
 ללא דיבר מאיה על ושקט. הליכות
 לאחר כי סיפר, הוא שינאה. או מרירות

לחתו מאוד הוריה התנגדו היכרותם
תי השכלה לי שאין אמרו ״הם נתם•

 סיפר בן־אדם,״ לא אני ולכן כונית,
יואל.

מודרג
ה חו ר ט־ ל ש מ

- בתאונת־דוכים נהרגו אילו ונכדו
 כי הבחינה שפירא, השופט מישפחת

 העולם השופט. של בתו אינה מאיה
 בירור ולאחר השופט אל התקשר הזה
למישטרה. תלונה הגיש הוא

ה העולם כי למאיה התברר כאשר
ו ראיון נתנה עיקבותיה, על עלה זה

 שיש הסבירה היא סיפורה. את סיפרה
 בראשון- פגישה וקבעה קטן ילד לה

 נפחדת היתה היא מגוריה. מקום לציון,
עו שהיא לה התברר כאשר ומזועזעת

מעשיה. על ולהיחקר להיעצר מדת
 בגיל מרוסיה עלתה כי סיפרה היא

יחידה. בת והיא אקדמאים הוריה ,8

 עד לחתונה התנגדו מאיה של הוריה
לחתו הוזמנו כאשר רק האחרון. הרגע

 מועילה, אינה שהתנגדותם והבינו נה,
המצב. עם השלימו

יו וקשים. קצרים היו חיי־הנישואין
 מאיה בשרות־חובה, חייל עדיין היה אל

 ממה להם היה ולא להריון נכנסה
 להם הציעו מאיה של הוריה להתפרנס.

 בין חריף סיכסון־ נולד ואז איתם, לגור
מאיה. והורי יואל

הס יואל לבוא. איחרו לא הגירושין
לש יצטרך שלא בתנאי להתגרש, כים
 היה וזה הקטן, ולבנו למאיה מזונות לם

לא השניים. בין שנחתם ההסכם תוכן
 לבית־ מאיה פנתה חודשים כמה חר

ע מזונות מיואל והשיגה הרבני הדין
 מאוד היה שהוא הסביר. יואל בנם. בור

 אם וכי לרשותו, בנו את לקבל רוצה
לכ תלך או בלתי־שפויה תימצא מאיה

בנו. את להשיג ינסה לא,
 הכריז שיואל בכך הסתיים הראיון

 על לקחת לנסות מוכן עדיין הוא כי
 וכי בנו, ועל מאיה על אחריות עצמו

 זאת להציע לראשון־לציון נוסע הוא
 חברהלה.

כוכב מאותו
 ראיון אותו מאז עברו נתיים **ץ
 בינתיים נשפטה מאיה יואל. עם **

 והשניים לבת־השופט, התחזותה על
העיתונים. מכותרות ירדו

פניי עם מחדש, הקשר נוצר השבוע
 הזה, להעולם חן־רבין מיכל של תה
הקטלני. הטלפון על לשוחח כדי

 העולם על־ידי רואיינה מיכל גם
 כי שהתלוננה לאחר ,86 בדצמבר הזה

 שעשתה הסכם מכבדת אינה המישטרה
 וני ממושקפת גבוהה, ,30 מיכל, איתה.

 בשנים בפלילים הסתבכה עימת־מראה,
האחרונות.

התחי הסתבכויותיה כי סיפרה היא
 .1978 בשנת השני בנה נולד כאשר לו

 מיוחד למזון וזקוק חולני היה הילד
 מארצות־הברית. המיובא מאוד, ויקר

 מישרד־ה־ עובד היה שבעלה מאחר
 ממחיר חלק כי לה הובטח ביטחון,
₪ אלדן אילנך, )40 בעמוד (המשך

התעו הוא בבוקר 3 בשעה אבל לישון.
 ניידת עבורו והזעקתי קשה, במצב רר

נמרץ.״ טיפול
 (״טוליה״) אנטול שכב ימים עשרה

 התקף־ה־ אחרי בבית־החולים, שפירו
 מת ביולי 15וב־ הסתבך מצבו לב.

ריאתית. מאמבוליה
כזהות
כדתה

 התלוננתי לא מדוע ואלים **ץ
/ השי לאחר מייד במישטרה /
 הרבה כל־כך הרי שטות. זו אבל חה.

 התלוננתי האחרונים בחודשים פעמים
בכ ובמישטרה טלפוניות, הטרדות על
לכך. התייחסו לא לל

 רק נתונה דעתי היתה לילה ״באותו
על העליתי ולא בעלי, של למצבו

 של אחיו עורקבי, אמנון של במישפטו
ארגוב. זוהר הזמר

 וסניגורו באינוס, אז נאשם עורקבי
 תבוא מפורסם שופט של בתו כי הבטיח
כעדת־אופי. להעיד

ועי ארוך שיער בעלת נאה נערה
 דוכן־העדים, על עלתה גדולות ניים

 בית* נשיא של כבתו עצמה את והציגה
 חיים השופט לשעבר, השלום מישפט
ה עם קשריה על סיפרה היא שפירא.
 היכרותה ועל אליו אהבתה על נאשם,

מישפחתו. בני את הארוכה
 בן־בית היה הנאשם כי סיפרה היא
 ואביה שיפוצים, אצלם עשה בביתם,

 רצתה כי אמרה היא מאוד. אותו אוהב
 עודד הוא וכי עורקבי, עם להתחתן

ללמוד. להמשיך אותה
 את לכתוב יצאו שהשופטים לאחר
לא־ מהתובעת מאיה ביקשה גזר־הדין,

ש חברתה באמצעות הכירה, 18 בגיל
ו חובה, בשרות חייל בצה״ל, שירתה
 ילד, לזוג נולד שנה תוך לו. נישאה

התגרשו. ואחר־כו
 שאמרה מה כל כי אישרה היא

אמ עם היכרותה בדבר בבית־המישפט
 זהותה. מלבד אמת, הוא עורקבי נון

 לעזור שרצתה מכך הכל החל לדבריה,
 בתו היא כי לסגיגוריו ואמרה לאמנון,

 להסתבר, העניין החל מאז שופט. של
 וכך שתעיד, עליה לחצו הסניגורים

וצ חרטה הביעה היא העניין. התגלגל
הנמהרים. מעשיה על ער

 העולם עם הראיון אחרי קלה שעה
 ה־ על־ידי לחקירה מאיה נעצרה הזה

מישטרה.
 העולם שער על מאיה של תמונתה

הש למערכת שבוע לאחר הביאה הזה
הפרשה. של הבא הגיבור את בועון

נטאו, יואר את עצוה -והמישטוה
חנותו ואת :איה, מ ל ש גרושה
מותו נגרמת נחשודים חן, מינל

הם
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