
25ה־ בת שבתאי מאילנה וווש 65ה־ בן אלאלוו יצחק

 את להם מכר שלא על הבלגי במיליונר
כמועדון. חלקו

 החטיפה ן
מהמיטה |

 אחרי קצת ביוני, 5דד ליל ^
 ושלושת טכסון הגיעו חצות,

 דה- פיליפ של לביתו דורון האחים
 היה השעה באותה באשדוד. קלארק

 ליזה של בחברתה במיטתו דה־קלארק
 שבועות. כמה זה חברתו שיטרית,
והח צילצל, בביתו הפנימי הטלפון

 הדלת את לפתוח אותו שיכנעה בורה
 איתו לשוחח רוצים שהם בטענה

בדחיפות.
 להם ואיפשר השתכנע דה־קלארק

 הכנסם עם מיד לדירתו. להיכנס
 דה־קלארק על הארבעה השתלטו
 ממנו דרשו הם סכין. באיומי וחברתו

 אובדן על פיצוי דולר אלף 200
 היו אילו לעשות שיכלו הרווחים
 דין אחרי במועדון. חלקו את רוכשים
דולר. אלף 55 על התפשרו ודברים

 כולה החבורה נסעה הבוקר לקראת
 ורה־ טכסון ביפו. טכסון של לביתו

 את להוציא כדי לאשרור חזרו קלארק
 דורון האחים ואילו מהבנק הכסף

 לשמור כדי טכסון של בביתו נשארו
ליזה. על

 דולא־ מחשבונו הוציא דה־קלארק
בנקאיים לצ׳קים אותם המיר רים,

 האחים של חבר הצרפתית, המאפיה של
 להשתלט כדי לישראל שנשלח זמור,

 בארץ. והסמים השעשועים עיסקי על
 במועדון דורון בילה כאשר אחד, ערב

 רותם עורר־הדין אליו ניגש פיקוקס.
 פיליפ החדש שותפו את לפניו והציג

 דה־ אותו שאל לדבריו דה־קלארק.
 כיצד רעיונות לו יש אם קלארק

 נפגשו מאז בישראל. כספו את להשקיע
 עוד עסקים. על ושוחחו רבות פעמים

 יאכטה רכש שדה־קלארק סיפר
 הריבוניים למים מחוץ שעגנה מפוארת

 בה להקים היה ובכוונתו ישראל, של
 לדברי סמים. בה למכור וגם צף קאזינו
 שלא משום להצעות סירב הוא דורון
בעיסקות־סמים. להסתבך רצה

 שנות לשש אז נידון דורון אשר
 חודשי 20ל־ נידון אבי, אחיו, מאסר,
 על־תנאי. חודשים 20ו־ בפועל מאסר

 קטין, אז שהיה יובל, השלישי, האח
 למשך קצין־מיבחן של לפיקוחו נמסר
שנים. שלוש
 את דורון האחים הכחישו השבוע גם

 פרקליטתם, להם. שיוחסו החשדות כל
 על שהגנה לידסקי, נירה עורכת־הדין

 לפני החטיפה בפרשת גם מהם שניים
 מרוויחים האחים כי טענה שנים, תשע
 ברשותם אשר מהמעדניה רב כסף

 צורך כל להם ושאין בגבעתיים,
 כדי עד הם לטענתה כספים. בסחיטת

 .ילדים־ לכנותם שניתן תמימים כך
טובים־גיבעתיים".

סכינים מזהה דה־קלארק
מישטרה...״ תחנות ליר תסתזבב .אל

 אמר בהד לנקום רוצה <^ני
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 תמונתה את בידיו מחזיק הזה,כשהוא

 .25ה״ בת היפה, שבתאי אילנה של
 בריגשותיו שיחקה שהיא ״המישחקים

 רצתה רק היא הזמן וכל אדם! של
 כספים!״ ממני לסחוט

 המיש־ של רס״ר־גילמאי אלאלוף,
 לג־ בחברה מנהל־עבודה וכיום טרה

שא מגילו. צעיר נראה ביית־חובות,
 ועיניו אדמוניות, עדיין שערו ריות

מלאות־חיים. עדיין
.הייתי ומספר: בשרשרת מעשן הוא

 קיבלתי 1970ב־ מפורסם. מאוד אדם
 לסכל שעזרתי מפני מהמישטרה, צל״ש

 אז נפצעתי בבורסה. שוד־יהלומים
 נעוץ היום עד כדורים. מחמישה קשה
שליד בחזה מהם אחד

^ בעד! מיספר^
ראשון

 אלאלוף שירת שנה לושים (*ץ
 ל־ שיצא עד במישטרת־ישראל,

 הן נשים. אהב ומתמיד מאז גימלאות.
 במיש־ .כשהייתי שלו. החולשה היו

שוט אף היתה .לא אומר, הוא טרה,"

זיכרונות. מלאות ועיניו רת..."
 מתורכיה לישראל עלה 21 בגיל

 לו יש ממנה הראשונה. אשתו את ונשא
 אשתו את בגיל־העמידה. בניס שני

 נשא שנה, 20ב־ ממנו הצעירה השניה,
 ארבעה לו ילדה היא שנה. 20 לפני

 .כמו .5 בן שביניהם שהקטן ילדים,
אומר. הוא אבינו,״ אברהם
 לא המתקדם והגיל הפנסיה גם אבל

 צעירות. נשים להכיר מאלאלוף מנעו
 למישרד־ליווי. הלכתי שנה .לפני
 בעיתון. מודעה בעיקבות לשם הגעתי

הוא פתח־תיקווה. בדיר היה המישרד

 בחורה. להכיר ביקשתי מאז. נסגר כבר
 הן אבל אחרת, בחורה יום כל לי הביאו

 הכירו אחד שיום עד בעיני. חן מצאו לא
 הכי היתה היא שבתאי. אילנה את לי

בה. בחרתי ומיד יפה,
די ובדרך מהמישרד, ביחד .יצאנו

 דולר, 2000 ממני ביקשו במישרד ברנו.
 שילמתי׳ ולא עליהם ציפצפתי אבל
 אמרתי אילנה. עם הלכתי כלום. להם
 ועוד לחו״ל, וניסע ביחד שנבלה לה

מיספר.״ לעשות הלכנו ערב באותו
 לא ערב באותו כי מדגיש הוא
 קיבלה ולא כסף, אילנה ממנו ביקשה
מאומה.

 פעמיים־ להיפגש התחילו מאז
 היתה .היא בשבוע. יותר ואף שלוש

לעבודה." יום־יום אלי מטלפנת
 ביקשה לא אחדים ימים במשך

 זמנם את מבלים היו והם כסף, אילנה
 ראשונה עולה היתה אילנה בבתי־מלון.

מאנשים. ומתחבאת לחדר,

צייב״י
ולוהט"

חר־ פנים איננה שבתאי ילנה
הת שנה לפני להשלם־הזה. שות

 עדין(העולם םסאזי בשם כתבה פרסמה
 אילנה של הרשעתה על ו) 1.11.87 הזה

 ממך של במסווה בית־בושת, בניהול
מסאז׳ים.

 עורך-הרין על־ידי שיוצגה אילנה,
 ל#נת אז ונידונה הורשעה לידסקי, צבי

 בבית־ כספי. ולקנס מאסר־על־תנאי
 בחורה של רושם עשתה המישפט

 כושר־ביטוי, בעלת אינטליגנטית,
וחדת־לשון. מהירת־מחשבה

 כי בבית״המישפט סיפרה אילנה
 כמעסה במכון זמן־מה במשך עבדה

 שקלים ארבעה והרוויחה שכירה,
כי הבינה היא שעה. חצי של למסאז׳

>'י(י- ^ ״0^ 3^?
. . . .

^ יזע ̂ירזר׳' י־£)0 ןך1ידי \5י יי ' ^ ')£

_0(ז<^ר־ י ^ ׳ י ג ־ ^ ג ^ 2 . נ 4^ 7 לי >

6^ ״ ~ס0( יי "?י ׳ ע1י י י ^
. / ל ^ ס ר ^ ה _____________________________________ו

לאלאלוח אילנה של ממיכתב קטע
...״,פמסשראפ בסרט וצופה יושבת... ״אני

אהובתו שהיתה השנה במשך עליה שהוציא הנסכים את

5 , ־ .......................
_ בלגי□ אוהבי□ דורון האחי□ _ _

 )35 מעמיד (המשך
 חשודות, בנסיבות שנשרף קוברה, לה

לפיקוקס. מתחרה שהיה מפני הוצת
 דה־ פיליפ נכנס זה כל לתוך
 היה לא הפשיעה שעולם אלא קלארק.

 מבוקש היה הוא הזמן באותו לו. חרש
 מעשי בעוון בלגיה מישטרת על-ידי
מירמה.
המו לעיסקי שנכנס אחרי חודש

למ חלקו את דה־קלארק הציע עדון,
 אלף 15 להפסיד מוכן אף והיה כירה,
ממעו להשתחרר כדי רק ולוא דולר,
 היה לא זה שגם אלא במקום. רבות

פשוט. כל־כך
 ליוסף חלקו את הציע בתחילה

 במועדון. הכיר שאותו חייט, (״טכסון״)
 גם להצעה. התנגדו המועדון בעלי
 של חלקו את לרכוש רצה דורון אשר

 נתקלה זו הצעה וגם דה־קלארק,
 את מכר לבסוף המועדון. בעלי בסירוב

 שהיה רותם, ציפיון לעורך־הדין חלקו
במועדון. חלק בעל כבר

 את לעניין שניסה אז סיפר דורון
 בקניית רבות פעמים דה־קלארק

 לפתחם. כדי כושלים מועדוני־לילה
 מועדון־ את ביחד שיקנו הציע הוא כך

 בתל־ דן למלון מתחת טיפאו׳, הלילה
 אחדות, שנים לפני נשרף אשר אביב,

פלמיננו. מוערון־הלילה את וכן
 אך התבצעו, לא אמנם העסקות

 דה־קלארק. את להכיר למד דורון אשר
לנקום כדי יחדיו חברו וטכסון הוא

 ומסר לירות, מיליון 1,315 של בסכום
לטכסון. הכסף את

 ליזה את לקחו ליפו, חזרו הם
 דיסקונט לבנק ונסעו דורון, והאחים

 בו והפקיד חשבון טכסון פתח שם ביפו,
 הוא לאחר־מכן יומיים הצ׳קים. את

 מהחשבון לירות מיליון 1.115 משך
ונעלם.

 וזה חברו עם התייעץ דה־קלארק
 כשפנה למישטרה. לפנות לו הציע

 .אם השוטר: לו אמר אשדוד למישטרת
 ליד תסתובב אל צרות, רוצה לא אתה

מישטרה." תחנות
 ונזכר הרמז את הבין דה־קלארק

 במיש־ יתלונן שאם החוטפים באיומי
 בליזה וגם ובמישפחתו, בו יפגעו טרה

 וליזה דה־קלארק ובמישפחתה. חברתו
בהרצ אכדיה במלון והסתתרו ברחו
ליה.

 על סיפר מכן לאחר ימים ארבעה
 רותם ציפיון לעורך־הדיו לו אירע אשר

 עימו יחד במועדון. חלקו את שרכש
 על והתלונן למישטרה שוב פנה

 האחים אולם נעלם, טכסון החטיפה.
למישפט. והועמדו נעצרו דורון

 ילדיס-טוגיס
גיגעתייס

 לדוכן־ דורון אשר שעלה ^
ם,  דה־ את הכיר כיצד סיפר להערי

נציג דה־קלארק היה לדבריו קלארק.
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