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ברודוס. מקיפים טיולים מלא, פנסיון
המסים כל את בולל המחיר

ם מי לו ש ת ם ב חי ו ם או נ מני מזו ב
ידינו. על - זד מטבע סדור

מוגבל. המקומות מספר • מיד הרשם
ראשי: משרד

תל־אביב ,66659 טלפון ,11 העם אחד רחוב
ירושלים

 8 אגריפם רחוב
3354 טלפון

פתח-תקוה
 20 מונטפיורי רח׳

911153 טלפון

 נעליים הופיעו האביב פרוש עם «
 עדינות ובדוגמות הבהירים בצבעים

 ברחוב יוסט לנעליים האלגנטי בסלון
 יוסט הסלון בתל־אביב. 60 אלנבי
 נהדרים מודלים החדשה לעונה הכין

 בדוגמות גברים ונעלי גברות נעלי של
 טעם בעל כל מקוריות. פאריסאיות

 וגם רגליו לבריאות גם הדואג טוב,
ליוסט. לגשת חייב ליופי׳
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 מנקה סינטבון סי

 כל ומרחיק הכל
 זה עס ויחד לכלוך,

 שאפשר עדין כה סינטבון
 האריגים את גם בו לכבס

ביותר. הרגישים
ויעיל. חסכוני מינטבון

רגיל, מבון מכל שלוש פי

לב ש«מ<
 אריזה שבל הקניה בשעת
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 לא ביותר׳ מגוחכים דמיוניים פרטים לים
 המסתוריות הדמויות כי מכף להסיק ניתן
 מטווח נרצחו ויצחק שוע הרוצחימ. הם

 ההדף ולפי פצעיהם רוחב לפי ביותר. קרוב
 כי החוקרים הסיקו שנורו, בשעה שנהדפו

 חמישים על עלה שלא מטווח נורו הם
צרי היו בהם שירו הרוצחים כלומר: מטר.
 העדויות, שלפי מביתן לידם. להמצא כים

 בצד שעד, אותה המסתוריות הדמויות נמצאו
 <דבר הנחש בשביל המצדה, של המזרחי

 שהם יתכן לא ממש), מגוחך עצמו שהוא
 שוע של חניתם למקום קצר זמן תוך הגיעו

ה במהירות לעשותה, שצריך דרך ויצחק,
 אינה זאת אפשרות גם בשעה. ביותר, גדולה

 זה בענין שניתנו והעדויות בחשבון, באה
המפור המעופפות הצלחות את מזכירות

לש אלא איפוא, נשאר׳ לא לחוקרים סמות.
 הרוצחים. זהות לגבי אפשרויות ,ארבע קול
 היו הללו האפשרויות מארבע אחת לכל

 אף אולם לשלילה. ונקודות לחיוב נקודות
 לסיוע. והוכחות ראיות היו לא מהן לאחת

 על מבוססות היו האפשרויות ארבע כל
בלתי־משכנע. דבר של ובסופו הגיוני, ניתוח
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תגמול דרשו העתונים
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1 I שהשניים האפשרות היתה לעין, יותר 

העובדה מסתננים. על־ידי במתכוון נרצחו

 ברצח, היתד, לגבול מעבר מסתננים שיד
 כלשהן. עקבות של המוחלט העדרן מספק

 של איזור הוא השניים נרצחו בו המקום
 המצדה, בשפולי המשתרע למדי, רכה אדמה

 הגששים מאמצי כל ואבן. מחצץ המורכבים
 או הגבול לעבר שיובילו עקבות, לגלות

 מטיילים, צועדים אין בו אחר, ביתן לכל
 נורו בהם הכדורים פצעי לפי בתוהו. עלו

 לה״ אפשר ויציאתם, חדירתם נתיב השניים,
 אולם מלמעלה. בזוית נורו השניים כי ניה

 גילתה לא האפשרי היריד, מקום של סקירה
 כמעט מסקנה זו תהיה כדורים. תרמילי כל

 בשוע שירו אחרי המסתננים, כי אבסורדית
 כדוריהם תרמילי אחר לחפש התפנו ויצחק,

ולקחתם•
 כדורים של תרמילים אמנם נמצאו בסביבה

 תרמילים אלד, היו ברובם אולם שנורו,
 לודאי קרוב נורו שבהם והטריים ישנים,

עזרה. להזעיק כדי עצמם, המטיילים ידי על

 או לחיוב הללו, מהשיקולים אחד לא אף
 לכאן המאזניים כפות את מכריע אינו לשלילה,

 עתה גם נשארת המסתננים גירסת לכאן. או
 של זריזותם מוזרה לכן מאד. מפוקפקת

ב עוד שמיהרו מסויימים, קציני־משטרה
 שהם בקולי־קולות להודיע החקירה ראשית

 היתה לא בדבר. מסתננים יד כי משוכנעים
 עובדתי מימצא שום לכך, הוכחה שום להם
 אחת רק היתה היא זו. גירסד, חיזק לא

 יותר רעת ולא טובה לא — ההשערות
אחרות. מסברות

 סינזני־הדרגות את (משמאל) ח״ן קצינת נושאתשחווה נוית על
מע ארונה. מאחורי אטיננר, שוע סגרמשניה של

בציבור. מסויימת תמיהת עוררו המוות, לאחר בדרגה שוע של העלאתה בצירוף זה, שת

 שחולצתו נלקחו, השניים של שתרמיליהם
 נעשה וכי נעלמו, יצחק של הקומנדו וסכין
 נסיון שלו, נעלי־השריון את לשדוד נסיון

 — המחפשים של שובם עם כנראה שהופרע
זו. פשוטה לסברה ראשון מקום נותנים

המתנש המצדה, של המערביים הדפנות
 אינם מטר, 80 של לגובה זה בצד אים

 גם הם הדפנות. כשאר ביותר תלולים
 ששימשו וחורים, מערות בכוכים, עשירים

 ול־ למורדים ומסתור מפלט מקומות בעבר
 לשמש יכולים אלה ומערות כוכים נזירים.
המש של בואה למסתננים. מצויין מסתור

 הניחה הרצח, אחרי שעות 14 רק למקום טרה
 באחד להתחבא האפשרות את למסתננים

 הלילה, בחסות ולהמלט חשיבה עד הכוכים
בהם. שירגישו מבלי
 עובדות קיימות אלה, עובדות מול אך

 שמסתננים האפשרות את הסותרות נגדיות,
 בכל תקדים אין ראשית, הרצח. את ביצעו
 מסתננים להמצאות המדינה של קיומה שנות

 מאוכלס ואינו דרךמעבר שאינו זה, באיזור
 מסתננים חוליות נשלחו אמנם אם בישובים.

 יתכן הדבר הרי לאזור, אוייב צבא של
 ותצפית. סיור מטרת — אחת מטרה לצורך

מל תמיד נמנעות ותצפית סיור חוליות
סי ובפרט במקום, להיותן סימנים השאיר

כגוויות. ברורים כה מנים
 ההשערה הדעת על תתקבל אם אפילו

ה במקום, היו מסתננים כי הבלתי־סבירה
 רובם מטיילים, מאלפי זו בתקופה הומה

 מזו״ לעתים מסתובבות בו מזויינים, ככולם
 ו־ צבאיים מטוסים צבאיות, יחידות מנות

מס היו שהם לולניח קשר, יחידות־משטרה,
ה במקום היום, לאור במעשה־רצח תכנים

 נזהרים היו מסתננים במצדה. למטיילים גלוי
 מוצף להיות העשוי באיזור רצח מלבצע

 או מזויינים, מטיילים ביחידת רגע בכל
 שוד של ארוכות דקות במשך גלויים להיות

 בכל להופיע היה שעשוי למטוס רק לא
ד בפיסגת לעומדים גם אלא באיזור, רגע  ז

עצמה. מצדה
ההשערה את הסיתלים נוספים דמולןיס

 אחד: הבדל רק בה היד, המשטרה, לגבי
מס לגלות המשטרה מן דורש אינו איש

 מראש המשטרה את פוטרת זו גירסה תננים.
 בכשלון האשמתה את מונעת אחריות, מכל

 היו וחוסר־אחריות נוחיות בחוסר־כשרון. או
יחד• כרוכים

 חוסר־אחריות בישראל מסוכן כמה עד
למח כי העובדה מעידה הקצינים, מצד כזה
 יומיים, עתונים שני הזדרזו כבר היום רת

 המימצאים על מושג שום היה לא להם שגם
 במאמרים לצאת החקירה, של העובדתיים

 דרשו זו, גירסה על מבוססים שהיו ראשיים
פעולות־תגמול.
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הודיעו ?א המודיעים
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בדו ידי על נרצחו ליפשיץ ויצחק אטינגר
 דרך־קבע, דיברו אף עתונים כמה אים.

 הבדואיס-הרוצחים. על בפרשה, לספר בבואם
ה לשאר היה שלא חיזוק היה זו, לגירסא

 אלה שהיו ההנחה את לקבל אם גרסאות.
 קיים הרצח׳ מלאכת את שעשו בדואים
לשדוד. הרצון — למעשה המניע

 המצדה בין בשטח ביהוד המצדה, בקרבת
 שבטי־בדואים. מספר מתגוררים לעין־גדי,

 ועניים ביותר מפגרים שבטים הם אלה
 לאיזור חודרים שהם לודאי וקרוב מאוד,

 שם מטיילים בה בתקופה דודקא המצדה
 מציאות או מזון שרידי למצוא כדי רבים,

אחרות.
 המסתננים, של בסברה כמו שוב, אולם
 אפשרות את השוללים שיקולים קיימים
 קיימת היתד, בדואים. על־ידי הרצח ביצוע
 גם נמצאו לא התגלות. של החמורה הסכנה

 קשה נוסף: גורם עוד קיים עקבות. כל
 מעבר בדואים או מקומיים, שבדואים להניח
 ידיעה תוך שוד, לשם רצח יבצעו לגבול,
 מלשינים נמצאים הבדואים שבטי שבבל
כמעט עשוי, זה גיעין גזודיעין.'ושוד וארשי
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