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 בתימן, מורה הבעל,
 צמיגי את חתך

אשתו. שד המכונית
 להימלט ניסה הוא

מבית־המישפט
₪ ;,אלו אילנה

 מהקומה להימלט ניסה צעיר גבר
השוטרים בית־המישפט. של השביעית

 בב־ למחשבים מורה בובליל, יעקב
 בתל־ פק1וא בחולון ם־טרני תי־הספר

 לביולוגיה מורה פלורה, את נשא אביב,
 שנה לפני בבת־ים, תיכון בבית־ספר

חוד ארבעה בת ילדה לשניים ורבע.
שים.

 לעצמו לקנות הזוג שהספיק לפני
נפרדו. והם סיכסוך, ביניהם פרץ דירה,

 דרך בכל לאשתו הבעל מציק מאז
 צלב־ צייר ביתה דלת על אפשרית.

קרס.
 בעלה לה קרא חודשים ארבעה לפני

 בכפר־המכביה אולם־חתונות מתוך
למ שעשה מה לראות אותה והזמין

במ במיגרש־החנייה שהיתה כוניתה,
 המכונית צמיגי כי ראתה האשה קום.

ועל שחור, בצבע נצבעה היא נחתכו,

הכריחה אחרי מוחזר בובליל נאשם
הדלת על צלב־קרס

'1*י*זוייזמ*|״,

בשחור) מרוחה (השימשה המושחתת המכונית
סזז״פח זהוח תעודת

ול אבי הזה, השלם וצלם אחריו, ררפו
אח מיהר צלם, של שישי בחוש דמן,

 תח־ ליד להיכל־המישפט, מחוץ ריהם.
הנמ את השוטרים תפסו נת־האוטובוס,

התפיסה. את לצלם הספיק והצלם לט,
 כי העלתה הזה העולם חקירת

 בעל אלא נודע עבריין היה לא הנמלט
 שהוציא מצו־מעצר, להימלט שניסה

 בגלל אשתו, בקשת לפי בית־המישפט
לבתם. מזונות אי־תשלום

38

 גדולות; באותיות נכתב המנוע מיכסה
״זונה".
 האשה, של עורר־דינה דומה. לא

 בית־ נשיאת בפני הציג שגיא, ארי
 השופטת בתל־אביב, המחוזי המישפט

וע הבית רלת תצלום את אבנור, חנה
 מיכסה־המנוע תצלום צלב־הקרס, ליה

 צווי־ ממנה ביקש הוא ומילת־הגנאי.
 לדירת יתקרב לא שהבעל כדי מניעה,

)42 בעמוד (המשך

ה העולם ולדמן, אבי הז

 פסינואגז־זה
חטו עטדת
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 שמעיה של עדותו את ששמע אחרי
 בבית־ שושן חיים ברצח הנאשם אנג׳ל,

 היתה שמעיה של עדותו א״לון. המעצר
 הוא להפליא. ודרמאטית מרתקת

מתמיד, במתח קהל־הצופים את החזיק

ו לשופטים, אמר אותי," שיתפסו בלי
כא קור־רוחו את איבד כי להם הסביר

 בשרה(״שמוליק״) סרה דיבר שושן שר
שמעיה. של אשתו אז שהיתה אנג׳ל,

 ■ מניע לאנג׳ל מייחסת התביעה
 נאשמו בו במישפט הקשור לרצח

אנג׳ל, שרה עם יחד ושושן שמעיה

 דקירות־סכין 131 הקורבן את לדקור
 דקות. חמש במשך חלקי־גופו, בכל

 ולצלמי־ לכית־המישפט הדגים שמעיה
המאול בדוקרנים אחז כיצד העיתונות

 מהירות ובתנועות ידיו, בשתי תרים
 פניו, של מפחיד עיוות תוך ועצבניות,

אמר וכך הקורבן. את ושוב שוב דקר

שושן וקורבן אנג׳ל נאשם־ברצח
אשור אהבתי אבל להגיד, מצחיק ״זה

 אישי. וקסם מלאת־הומור הצגה והגיש
 ובכל קיסמו בכל השתמש שמעיה

 את לשכנע כדי שלו האינטליגנציה
 תיכנן לא כי בגירסתו, בית־המישפט

 אחרי זאת עשה אלא שושן, את לרצוח
עצמית. וכהגנה חריף קינטור

 מהמוניטין מרוצה נראה שמעיה
וכעב התחתון כמלך־העולם לו שיצאו

 לפתע הודה בבית־המישפט קשוח. ריין
 כאשר שביצע, נוסף ברצח בהתנדבות

 בסכין־גילוח, אדם של גרונו את שיסף
 רציתי ״לו מאיבוד־דם. מת שזה עד

זאת עושה הייתי שושן חיים את לרצוח

 נחמיאס. ומישל שלי שולמית ברצח
 סמוך שושן נרצח התביעה, לדיברי
 במישפט, להעיד עליו היה שבו למועד
 שושן יפליל פן חשש ששמעיה מכיוון

 זה, מצב למנוע כדי אנג׳ל. שרה את
 הרצל ידידו עם ביחד שמעיה אותו רצח

 מחוץ שומר שמש יעקב כאשר אביטן,
לתא.

 ההריגה את ביצז< כי טוען שמעיה
 להיפך, איש. עזרת ללא במו־ידיו
 למנוע אביטן הרצל ניסה לדבריו,

 לשם שושן. את ולדקור להמשיך ממנו
להצליח כיצד להסביר עליו היה כך

לבית־המישפט:
 10 לקחת ,כשאתה לי; אמר ״שושן

 את דופק הייתי אני ליום, הרואין גרם
 ככה. אתי דיבר לא הוא בחיים אשתך.'

 בי עברה בחוץ, כשהייתי עצמי, אני
 משהו יש אולי מחשבה, לפעם מפעם

 אבל אפשרי, הכל אצלי כי ביניהם,
 לו נתתי זה את לי אמר הוא כאשר

 ישב הוא בפנים. בום לו נתתי אגרוף,
 שמן חזק, בחור היה הוא המיטה, על

 את הרים מכה שקיבל אחרי חזק. אבל
 אסיר כל שכמעט מקום המיזרון,

והוציא שלו, הדוקרנים את מחביא
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