
במדינה

 תנוים לילה משך מונחת היתה דוגמא זכריה של גוויתו הלילה. כל שכב הוא
בתה. של בביתה בשלוה י-שנה מרים, שאשתו, בעת בוקר, עם גילוהו שם ביתו, גדר ליד

)5 מעמוד (המשך

נפגשים. כשהיו להם מספר אברהם
 לעזרה. הוזעק ריאו׳׳ם מטה ריקה. סירה

ריקה. גומי סירת נמצאה במקום
הס אדום בהרי נדודים ימי שלושה לאחר

 הירדנים, בידי עצמו את שפיץ אברהם גיר
 הוחלף שבועיים כעבור בדרך. טעה כי סיפר

לישראל. חזר ירדני, בשבוי

פשעים
ך סו כ תי ס ח פ ש מ
 תביעת הובאה לפניו הרבני, בית־הדין

 מאשתו, פיטורין גס לקבלת דוגמא זכריה
 ולחיות לשוב הנ׳ל הזוג ״על : פסק מרים,

 השני את האחד ולכבד ובשלוה בשקט בשלום
 אם מות, של ובמקרה כשרים. ישראל כבני

ל מתחייבת האשד, אזי ראשון, ימות הבעל
 קדישא, בחברה הנחוצים הדברים כל עשות

 באותם מתחייב הבעל ראשונה האשד, ואם
הדברים.״

זכר נמצא פסק־הדין, מתן לאחר חודשיים
 בחולון, ביתו גדר ליד שוכב ),65( דוגמא יה

 ה־ קבע נשימה. ללא גרב, ובכובע בפיז׳מה
״מצא : למקום שהוזעק הממשלתי פאתולוג

ב בינוני, תזונה במצב מזדקן גבר גופת תי
 קרע פצעי מצאתי סנטימטר. 170 של אורך

 בגולגולת.״ ושבר בגב שריטה ברקה,
במר )43.( אשתו מרים עסקה שעה אותה

כת כבסה היא בכביסה. ספורים מטרים חק
- בבגדיה. דם מי

השו סיפוריה לראשונה מתפרסמים להלן
 לשעבר, שוטרת לוי־דוגמא, מרים של נים
בעלה. לרצח שקדם מה על

 בעלי עם התחתנתי ״אני שלום. עשינו
 ארבע המדינה. הקמת לפני שבועיים המנוח
 בינינו. התערב לא אחד אף טוב. חיינו שנים
 שום לי היה ולא בארץ שנה 38 כבר לי ויש

 טוב פעם הזה הבן־אדם היה הזמן כל דבר.
 היד, לא פעם עובד היה פעם טוב. לא ופעם
למשקאות. הלך הכסף וכל עובד,
 טובים לא חברים עם ללכת התחיל הוא

 יודעת לא אני מרים. חיים בינינו והתחילו
 אותו. שלימדו ומה החברים לו שאמרו מה

מי מיני בכל אותי מתקיף התחיל הוא אבל
 איש עם שהתחתנתי יודעת אני יפות. לא לים

 לבגוד פעם אף חשבתי לא אבל וזקן, מבוגר
 את לחיות אפשר זקן שעם חשבתי בכלל. בו
סכסוכים. בלי בשקט החיים כל

 חזר לא ולפעמים מהבית הולך היד, הוא
 לי עושה היה שותה כשהיה הביתה. בכלל
 יחד בבית להיות רוצה שלא לי ואמר צרות
שאס לי ואמר כסף קצת לי נתן הוא איתי.

כשבא אבל הסכמתי בהתחלה להתגרש. כים
 ועשינו להתגרש יותר רציתי לא לרבנות נו

שלום.
 אותי התקיף פעם עוד הוא זמן כמה אחרי
ושוכ הולכת שאני לי אמר יפות, לא במילים

 רצה לא אפילו בעצמו הוא גברים. עם בת
 לבד. הלכתי אז בשכונה, לטייל איתי ללכת

 מישהו עם מדברת אני שאם חושב היה הוא
ביח אתו באה ושאני שלי חבר כבר הוא אז

אחד. אף עם לדבר לי היה אסור מיניים. סים

 מאוד רע לי היה ביזנס. ממני עושים
 שכל הגונה אשד. ואני עצבנית. מאוד והייתי

 רק בחורים, עם הולכת לא אותי, מכיר אחד
לקולנוע. או לשכנים הולכת לפעמים
 לא מחשבות מיני כל היו הזקן לבעלי אבל
 אחרי שונים דברים עושה שאני עלי טובות

 הוא למשל, דמיונות. מיני כל לו היו גבו.
 אני בן־אדם. כמו מתלבשת שאני סבל לא

ש כמו להתלבש לי ומותר ומתיחה עובדת
זה. את להבין יכול לא הוא צריך.

 מהרחוב בא הוא 9.30 בשעה ערב באותו
 בשכונה. הייתי בבית. הייתי לא במקרה ואני

 של חוט לי ויסדר שיבוא מישהו אצל הלכתי
 שלך* הבת :לי אמר הביתה כשבאתי חשמל.
 מישהו אצל היית בטח ואת אותך חיפשה

אותך. החביא אותך שמחפשים וכששמע

קודמינו מנישואים •

 ואמר אותי ודחף אותי לקלל התחיל הוא
 אצלו ויש בנש שלמה השכן אצל שהייתי
 התרגזתי ביזנס. ממני עושה והוא בחורים

 והוא אבן לו זרקתי במכות. אתו והתעמקתי
נפצע.

 מקרית לוי יונתן אחי בן בא רגע באותו
 לי לעזור ורצה צעקות ששמע מפני בנימין,

 שהפריד ובזמן יתכן שלו. ודודה אשד, אני כי
מכה. לבעלי נתן בינינו
 בעלי, בגלל באשמה מודה שאני יודעת אני

 תמיד שהיו שלי החיים של מהלחץ רק וזה
 ולא רבנות לא בינינו גמרו לא ממורמרים.

אחד.״ אף
 ערכה זו, הודאה לאחר לישון. הלכתי

 אחיה בן לבין הנאשמת בין פגישה המשטרה
 המשטרה בתחנת נערכה הפגישה לוי. יונתן

 המשטרה הוקלטה. השניים בין השיחה וכל
הו חיפשה שהיא בטענה זו הקלטה נימקה
השניים. נגד נוספות כחות

 ליל מאורעות את לשחזר שנועד משטרתי בתצלום כעלי. שכב כף
שהוכה. בעת בעלה שכב כיצד דוגמא מרים מדגימה הרצח,

נרצח בו מרי*, של רכושה דוגמא, הזוג בית כחולות. הבית מרים בה חזרה הפשע, בביצוע שהודתה לאחר כעדות. ■תירות
הזוג. מי בין במריבות נצחי מחלוקת כסלע שימש בעלה, זכריה בעלה. למות שגרמה במכה לוי, יונתן אחיה, בן את האשימה דוגמא,

 דוגמא מרים ביקשה הפגישה, לאחר יום
 הראשונה. מהצהרתה אחרת הצהרה למסור
:היא אמרה

 אשמה. מרגישה אני מוסר. מרגישה ״אני
באו האמת. את לספר רוצה אני זה בשביל

ל התחיל ובעלי הביתה כשחזרתי לילה תו
 בראש משהו רגע אותו לי עמד אותי, קלל

 איזה בעצמי. להתעצבן והתחלתי והתרגזתי
 אחי, של ילד בא רגע באותו לי. יש חיים
 הכל לו וסיפרתי התחתן, שכבר בחור הוא
זונה. לי וקרא אותי העליב שבעלי איך

 רצח. בענין לא לי. שיעזור לי אמר הוא
ב נשארתי עליו. יאיים סתם שהוא חשבתי

 על פיג׳מה עם שיכור שוכב היה ובעלי חצר
כש שהרביץ. במה לו הרביץ הוא המיטה.
 פתאום שוכב בעלי את ראיתי לחדר נכנסתי
בשקט.

אמר לא אני י עשית מה :ליונתן אמרתי
 לו שאין לי אמר יונתן ככה. לעשות לך תי

 לי אמר הוא זו. ולא עייף קצת שהוא כלום
מתעלף. בעלי אולי החוצה, אתו ביחד שאצא

 אחרי עד בלילה, 12 שעה עד בחצר ישבנו
חו כבר והיה מהקולנוע חזרה מזל שהשכנה

 ה־ על בעלי את לקח יונתן אז בסביבה. שך
 של הבית על החוצה אותו והוציא שלו ידים
ידו. על וישב בנש,

 הערתי בתי. אל פחד מרוב נכנסתי אני
לי ונכנסתי הדלת את לי פתחה והיא אותה

אצלה. שון
 את שראו לי ואמרו אותי העירו בבוקר

מ החדר את ניקיתי בבוקר אני מת. בעלי
שלי. והבגדים הסדין את ורחצתי הדם

סבל אני כואב. והלב מצטערת הרבה אני
ואלו גדול שטות היה וזה בחיים מספיק תי

יונ את להפיל רציתי לא אני עלי. ירחם הים
 דברים. מיני כל סיפרתי לא זה ובשביל תן

יו ולא אשמה לא אלוהים, בחיי יונה, ובתי
 למלחמה הליגה של בטיפול והיא כלום דעת

מסכנה.״ וחולה בשחפת
 הודאות לשתי נוסף חשמלית. מכונה

נו פעם מרים הודתה במשטרה, שנתנה אלו,
 השלום שופט של הפרטית בלשכתו ספת

בפ לדבר שהתביישה לאחר טרייביש יהודה
הקהל. ני

 לעדויותיה סתירות נמצאו זו בהודאה גם
 עורך הנאשמת, של סניגורה אמר הקודמות.

 תמיר: הדין עורך ממשרד מרינסקי אליהו דין
 קציני מצד ופיתוי לחץ הופעל הנאשמת ״על

הו תמסור לא שאם עליה איימו המשטרה.
ו חשמלית מכונה בתוך אותה ישימו דאה׳
זריקות.״ לה יעשו
 זכריה רצח כי ברור היה כן, פי על אף

לדוגמא. רצח היה לא דוגמא
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