
לאדוו־־מעשו בסיוע שהורשע המלונא■ לוי, מימון נעלם הכפול הרצח אחר•

כל בע״ה: ם 11 ל יש אך גירושו, את
נעלמו. פלילי רי !עברו על המיסמכיס

כר על החליט עצמו המדינה נשיא

 לצפון מיפו הרחובות דרך שלו, נית־הפאר
 והסתבך ממנו להתחמק ניסה מימון תל־אביב.

שונות. בעבירות כך כדי תוך
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 הפרשה לעומת וכאפס כאין היה זה כל ך̂ 
£ הכפול. הרצח פרשת הגדולה: ר

 במיפעל־הבשר .1980ב־ אירע זה פשע
 עמוס הופיעו וגומדי טוביה של בר־בקר

 כן לפני שנים 10 הורשע אורון וחברו. אורון
 שוד. במהלך חברת־ברינקס של שומר ברצח
 לאושרי מיהר הכלא, מן ששוחרר אחרי

 אותם לסחוט ניסו וחברו הוא כי נראה וגומדי.
בפרשת״הרצח. חלקם על

 הופיע השניים, עם מדבר שגומדי בעוד
 משתיק־קול. בעל עוזי כשבידו אושרי, לפתע

המבקרים. שני את והרג פעמים כמה ירה הוא

 מנהלת כהן, זהבה של לביתה טילפן מימון
 ביקש הוא במלונו. ששכן מישרד־הנסיעות

 למחרת מקומות־טיסה שני עבורו לסדר ממנה
בחב המקומות את השיגה היא בשבת. בבוקר,

 תאריך רשמה מימון, לבקשת אולימפיק. רת
 ימים חמישה הוצאו כאילו בכרטיסים, כוזב

̂  והיא השניים, נפגשו הערב בהמשך לכן. קודם
הכרטיסים. את לו מסרה

 עמדו ומימון זהבה כי התברר במישפט
 לבלות כדי במילא, הערב באותו להיפגש
 את השחרחורת זהבה מסרה כאשר בצוותא.
מה רעיה, מימון, של אשתו יצאה עדותה,

אולם.
 על עלו שאמנם בטוח היה לא אושרי
 אותו הסתיר ומימון לארץ, חזר הוא עיקבותיו.

 חזר לא גומרי אותו. תפסה המישטרה בדירתו.
 באיטליה, נלכד שנים כעבור ונעלם. לארץ
למאסר־עולם. ונשפט הוסגר

שהם טענו והחוקרים נעצר, לוי מימון

 בדם, מכוסה כשהוא החדר, מן יצא גומדי
 גם להרוג יכול היית עשית? ״מה ושאל:
אותיר

 הקורבנות, אחד של הרגל את חתך גומדי
 הכניסו הגופות את השני. של הגרון את וחתך

 על והטילו בשר, להובלת המשמשים לשקים,
 כי נזכרו מכן לאחר רק אותן. לקבור מישהו

 כשהאיש השקים. על רשום שלהם החברה שם
ב ראה השקים, את להוציא כדי למקום חזר

 שהזדקרה ברגל המסתכלים שוטרים מקום
האדמה. מתוך

 ביקש אושרי מימון. של חלקו התחיל כאן
הארץ. מן לברוח ולגומדי לו לעזור ממנו

 דבר של בסופו ברצח. אותו להאשים עומדים
 הנאשם היה הוא יותר. קלות בעבירות הואשם
 לאחר־ סיוע — באשמה שהודה היחידי,
הודאתו. על־סמך הורשע הוא מעשה.
 סניגוריו, טענו המישפטיים המאבקים בכל

 סובל האיש כי אבי־יצחק, ודן כהנוב יהלי
 9 ביק־ הם לפרטן. סירבו שהם קשות, ממחלות

 ישב מימון בסוד. לשמרן מהשופטים גם שו
 עד ושוחרר חודשים, ארבעה במשך במעצר

למישפט.
 שתיים התבררו לעונש הטיעון בעת

 מכאבי״ראש סובל שהוא הסתבר ממחלותיו.
בבית אישפוז לחייב העלולים חמור, מסוג

ה לוי, שימעון אחרי רודפות צרות ^
ל גם לארצות־הברית. גם מימון. מכונה \ ו

פלורידה.
 על הציבור שמע לא שנים כמה במשך

שה הירושלמי, בן־הטובים של הרפתקותיו
 מפרשות- אחת עם בקשר בשעתו תפרסם

המדינה. בתולדות ביותר הגדולות הרצח
 בכלא ישב הורשע, באשמה, הודה מימון
נעלם. מאז ושוחרר.

 ארצות־ בעיתוני — שוב הופיע עכשיו
הברית.

ף ן ד ר מי
לילי ן

 לו באו מימון של החדשות צרות ^
אלי מישראל, אחר יורד עם ריב בגלל \ 1

 לבית־ בקשר עסקים עשה שאיתו בוטון, עזר
 סכום על אותו רימה שמימון טען בוטון מלון.

 רימה שבוטון טען מימון דולר. מיליון 1.1 של
 זה. נגד זה מישפטים הגישו השניים אותו.
ובינתיים עירעור. הגיש ובוטון ניצח, מימון

 בבית־ יתגלה מימון של שעברו לכך דאג
המישפט.

 מיסמך הוגש האמריקאי לבית־המישפט
 יהלי לוי, של הישראלי פרקליטו מטעם
 היו הרצח פרשת לפני כי נאמר שבו כהנוב,
 העלבת העלמת־מס, הרשעות: ארבע למימון
 לע־ והדחה לשוטר עדות־שקר מתן שוטר,

ש שוטר לשכנע ניסיון במיסגרת דות־שקר
חבר. לדין לתבוע לא

האמ לבית־המישפט במיכתבו טען כהנוב
בני מקורן האלה ההרשעות כל כי ריקאי

 בעולם מאוד מסוכנים ״יסודות של סיונות
 איום תוך ממנו, לסחוט הישראלי״ התחתון

חייו. על
ירושלמי, כאיש־חברה בשעתו נודע מימון

 רנודה, ם1של מלון בעל עשירה, למישפחה בן
 הגדולים המלונות לאחד בהנהלתו שהפך

 מיזרחי, בצלאל של חברם היה גם הוא בבירה.
 אהרוני, (״גומדי״) ורחמים אושרי טוביה

הפר אחת שונות. בהרפתקות עימם והשתתף
 היתה־מירדף בשעתו, היותר־מפורסמות שות
מכו־ אחרי מישטרה קצין של דראמתי לילי

בבית־המישפט מימון עדה
וכרטיסי־טיסה ידיד עם בילוי
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