
 נזמנו הוציאה שהמשטרה אחרי ספורות דקות נראה שהוא כפיהמנח חוו
 חרוך נראה החדר של הימני הצד צבי. משפחת גוויות חמש את

אפשר הימני בקצה כליל. כמעט שנשרף למטבח, ביותר הקרוב הצד שזהו מכיוון ומפויח,

 זה ארגז בתוך ארגחבנדיס. נח שלרגליה ברזל, מיטת ניצבת לידו השרוף. המקרר .את לראות
 ואילו האס, של הכפותה גופתה נמצאה משמאל המיטה לרגלי הילדים. אחד של גופתו נמצאה
בניו. שני גופנת את האב־רוצח הכניס התמונה, של השמאלי בקצה הפתוח, הבגדים בארון

המדיש בתולדות ביותר בכשע^המחדיד [יסבו החיפאית משפתח בגי חמישוז

 סביב כרך השני קצהו את לקורה. אנטנה
צווארו.

 והד־ סביבו, אחרון מבט העיף האב־הרוצח
 החפצים אל השליך הגפרור את גפרור. ליק

 בעט אחרונה ובתנועה שמסביבו, חזי־הבנזין
 מן מת כי יתכן לרגליו. שמתחת בכיסא

 סביב הכבל הידוק על־ידי שנגרמה החניקה,
 מכובד ניתק הדק הכבל כי יתכן אך צווארו.

הפאתולוגית. הבדיקה תקבע זאת הגוף.
ש נעם, מנחם מכבי־אש שירות מפקד

 הצגת־קולנוע, מאמצע השריפה למקום הוזעק
 לא כבר הבנזין, את הצית ״אם הסביר:

 אינו אדם שום שייחנק. עד לחכות צריך היה
 שניות חמש שעמד אחרי חי, להישאר יכול

 בערה והדירה בנזין... של כזו במכת־אש
 פינה בכל בנזין שפך הוא חכמות. שום בלי

ופינה.״
 של המהירה התערבותם בגלל למעשה,

 הגדול החדר המטבח. רק נשרף מכבי־האש,
העל השמיכה העליונים. בחלקיו רק נחרך

למ נשרפה, המיטה, על מונחת שהיתר, יונה,
 נפגעה לא שמתחתה שהשמיכה בעוד של,
 של הגוזיות ארבע נשארו זו בצורה כלל.
האש. מפני מוגנות וילדיה האם

★ ★ ★
מיניות סטיות

,השבניסוהסקרליפל^הל **אות
 למצוא ניסו 18 מספר הבית ליד אספו 0
 סיבה שום הסיטוני. לרצח כלשהו הסבר

 צבי(דבי) משפחת כי הדעת. על נתקבלה לא
 מבחינות ממוצעת כמשפחה להיחשב יכלה

 כפועל הוא עבדו! האם וגם האב גם רבות:
 בחנות כמוכרת היא שמן, בבית־חרושת

הס מעיראק, (בנפרד) עלו מאז לרהיטים.
ל שער) (ראח )30( ואליהו )29( מלימה פיקו

 חוף של משכונת־העוני עברו בחיים, הסתדר
 של הנקיים אך הישנים לרחובותיה שמן

 הרצל ,9ה־ בן אמנון — ילדיהם חליסה.
בבית־הספר למדו — 6ד,־ בן ואריה 7ה־ בן

ז ך1|  בבירור לראות אפשר כביר. באבו הפאתולוגי למכון משטרה במשאית מובל 1!" י
11* | ההרוגים הילדים משלושת אחד של ידו ואת המשובצת חולצתו את /

המחריד. הרצח לאחר המוות, מחדר הורד שבה בשמיכה, הגופה את מכסה ששוטר שעה

 ובני הרצל זו. בשנה שצולמה בית־ספר בתמונת ׳7ה־ בן הרצלהאמצעי הבן
 של בולטים במקרים הציבורי הטיפול לחוסר קרבן נפלו משפחתו

מינית. מבחינה כמופרע ידוע והיה אשתו את לרצוח פעם ניסה שהאב למרות נפשיות. הפרעות

מביתם. מטר 50 מרחק צפרירים,
 פחות־או־יותר שלווה לתמונה מתחת אך

אח שנים לפני סוערת. מציאות ניצבה זו,
 אליהו ניסה שמן, בחוף עדיין בהיותם דות,

 אותה, לדקור הצליח הוא אשתו. את לרצוח
 נדון זה פשע על ידיו. מבין נמלטה היא אך

מאסר. חדשי לששה
 בני השלימו הבעל, של שיחרורו עם אך
 חייהם את להמשיך והסכימו ביניהם הזוג

 כי חלקית. רק הצליח הנסיון במשותף.
לא היו ילדים, לשלושה אב היותו למרות

שנ לפני פעם, הומוסכסואליות. נטיות ליהו
 נידון מגונה, מעשה בביצוע נתפס תיים,

 מאסר־על־תנאי. ולחודשיים מאסר לחודש
 שנית, נתפס הוא אותו. ריפא לא העונש

 בקולנוע. לד, ב מגונה מעשה ביצוע בעת
דינו. להתברר עמד הקרוב לינואר בראשון
 את האשים התברר, שטרם נוסף, תיק
מיל באחד מגונה מעשה בביצוע צבי אליהו

זכר. ובמשכב שלו׳ דיו
עו אליהן, שנלוזתה והעצבנות הסטיות׳

 סלי- של בליבה והולכת גוברת סלידה ררו
 לבני בכי כדי תוך הודיעה פעם לא מה.

 להתגרש רוצה היא כי בפתח־תקוה משפחתה
 ילדיה שלושת על רחמנות מתוך רק מבעלה.
ה כי ברור היה אולם זה. מצעד נרתעה

 לא וסלימה אליהו של המעוותים נישואין
 שנית יוכנס כי חשש אליהו מעמד. יחזיקו

 את לקבל אשתו תצליח ואז לבית־סוהר,
המבוקש. הגט

 היו ׳,רק ילדיו. כלפי הפנה מרירותו את
 מסתגרים ״היו השכנים, סיפרו אותו,״ רואים
 חותם שהטביעה אוירה — בבית!״ בשקט

 לכיתה מחבריהם אחד בילדים. פורענות של
 לויאליות מתוך סיפר, ואריה הרצל של א׳

 ציונים קיבלו האחרון בשליש כי לנרצחים,
בביתם. רבה לשמחה וגרמו טובים
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 ביצע מדוע עדיין מסביר אינו זה ל ^
 גברים המחריד. פשעו את צבי אליהו —(

 נפשית במצוקה ונמצאים נמצאו אחרים
שיר מבלי יותר, הרבה חמורה ומשפחתית

 ביותר הקרובים ביצורים לפגוע כך בשל צו
אליהם.

 דחף של תוצאה היה לא הרצח מעשה
 להשתלט היה יכול לא שאליהו פתאומי

 מדוייק תכנון של תוצאה היה הוא עליו.
 את אליהו הכין הרצח לפני יומיים וקפדני.
 וילדיו: אשתו של הקרובה להעדרותם ידידיו

 יום בבוקר בתל־אביב.״ לבלות נוסעים ״הם
 אותה מאד. ונרגש חיוור אליהו נראה הרצח
בחיים. כנראה, אשתו, היתד, לא כבר שעה

 ביצוע סוד את יגלה הפאתולוגי הניתוח
 ורק אשתו את תחילה רצח האב אם הרצח:
 את אולם להיפך. או בניו, את מכן לאחר
 ניתוח. שום יגלה לא המחומש, הרצח סיבת

לקבר. צבי אליהו עמו לקח זה סוד
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