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 עבדו הנרצחים שלושת מתוך שניים אם
 הסבירה האפשרות קיימת הש״ב, בשרות

 על־ הועסק טטולארו, השלישי, הנרצח שגם
 נשארים אם כזה, במקרה זה. שרות •ידי

 מבצעיה היו שהרציחות ההנחה, בתחום עדיין
 על חדש אור נזרק מחתרתית, כנופיה של

זו. מחתרת של ומגמתה מהותה
 זה. בכיוזן ונסגר המעגל הלך השבוע,

 לאחרונה ביקרה צ׳צ׳קס דבורה כי התברר
ה את העלתה זו עובדה בברית־המועצות.

 עם התקשרה בחו״ל בהיותה כי אפשרות
ביש למענם לעבוד כדי זרים שרותי־ריגול

הת גילתה לארץ חזרה כאשר אולם ראל.
 המשיכה הישראליים, לשלטונות זו קשרות

 אם הזר. שרות־הריגול עם המשחק את לנהל
 מקום היה מתאמתת זו הנחה היתד, אמנם
 לאחת צ׳צ׳קס דבורה של רציחתה את ליחס

:הבאות התיאוריות משתי
 את שרצח הוא ישראלי מנגנון־חושך •

ב הכרוכים שיקולים בשל צ׳צ׳קס דבורה
 היתה 'זו שתיאוריה אלא בריגול־זר. מלחמה
 אינו בארץ איש מיסודה. ומופרכת אוילית

 או שהש״ב, בדעתו להעלות כיום יכול
 בשיטות תנקוט אחרת, ממלכתית זרוע איזו

אלה. מעין ונקם פעולה
 שגוף גרסה האלטרנטיבית התיאוריה •

 זרה, מעצמה של שרות־רינול של זרוע זר,
 הנחה זו היתה הרצח. את שביצע הוא

 אך לעיכול, ניתנת ובלתי מסמרת־שיער
 נקמת שכן מציאותית. מבחינה אפשרית
 שיטה היא בהם הבוגדים בסוכנים מרגלים
החשאיים. השירותים בין מקובלת

 ליטול הש״ב נקרא בגללה הסיבה היתר. זו
צ׳צ׳קס. דבורה רצח בחקירת חלק
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 על המבוססת זו, לתיאוריה *•מקביל
 על־ידי בוצעו הרצח שמעשי ההנחה *2

 חייבת יחיד, אדם על־ידי ולא אנשים קבוצת
 המניע, מפתח לפי נוספת תיאוריה להבנות

 בוצעו שהרציחות האפשרות על המסתמכת
 נראה ואמנם, אחד. אדם על־ידי זאת בכל

 תיאוריה לעצמם בנו משטרת־ישראל שחוקרי
זו. הנחה סמך על משלהם

 ״רציחות מפרשיות אחד כל בוחנים אם
ל שאי־אפשר מתברר לכשעצמה, העתים״

 מניע שהוא לאיזה לחוד מקרה בכל הגיע
 כאשר אולם הרצח. סיבת על להצביע היכול

 ניתן אחת, כתבנית הרציחות את בוחנים
 נמצא זה מכנה אחד. משותף מכנה למצוא

בכסר־סבא. הרצח שהתרחש לפני עוד
החנ בין שקישר היחיד שהפרט הסתבר

ש היה מתל־אביב לרופא מרמת־יצחק ווני
 וקלוש עקיף כי אם קשר, היה לשניהם

 נייפלר. לוי בשם לרפואה סטודנט עם מאוד,
 מאמצים, הורים עם ברמת־גן שגר נויפלד

 במל־ לבית־יתומים והועבר שהתיתם אחרי
 כחדשיים מביתו נעלם חמת־העולם־השניה,

 לא ועקבותיו סטולארו החנווני רצח אחרי
נתגלו.

 מגוריו ממקום הרחק לא שגר זה, נויפלד
ב בחנויות לקנות נוהג היה סטולארו, של

 נויפלד אותו סטולארו. של חנותו סביבת
 השני, הנרצח של בתו של ידידה גם היה

יכמן. הד״ר
 כל שלפי השלישי, הרצח אירע כאשר
 החלו אדם, אותו על־ידי בוצע הסימנים

 אם שיבהירו עקבות לחפש המשטרה חוקרי
 את גם להכיר אפשרות איזו היתד, מויפלד
 למרות כי העלתה החקירה צ׳צ׳קס. משפחת

 עם ישיר מגע שום היה לא שלנויפלד
 תיאורטית אפשרות קיימת צ׳צ׳קס, משפחת

 בכפר־ מסויימות תקופות גר הוא שהכירה.
 היה כזה במקרה בה. משוטט והיה סבא

 אך ביותר, קלוש צ׳צ׳קס אל שלו הקשר
ה הנרצחים שני אל הקשר היה גם כזה

אחרים.
 מה לחפש המשטרה חוקרי החלו לפיכך
 לרפואה הסטודנט של דמותו, מאחורי מסתתר
והת לאחד אחד הצטרפו הפרטים שנעלם.

 יסוד לשמש כדי בה שיש תמונה קבלה
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רדיפה ש? שגעון

 המאמצים הוריו !פי5 שניגבו ןןדויזת 1ך
של | ש ומכתבים מכריו, ומסי נויפלד |

 פסיכולוגים צוות של לנתוחו נמסרו כתב,
תיאור לבנות יכלו הם מיוחד. ופסיכיאטרים

 אדם הוא נויפלד כך: בערך שגרסה יה
 בלימודי עילוי רגיל, בלתי באופן מוכשר

 מהפרעות סובל הוא זאת עם יחד אד- ו ס הר
 שעברו במאורעות שמקורן חמורות, נפשיות

עת מלחמת־העולם־השניר- בתקופת עליו

 בו איבד למחנה־ריכוז, הוריו עם נלקח
 תקופה להסתתר אחר־כך נאלץ הוריו, את

נוצרי. פולני ש; בביתו ארוכה
 רדיפה. טירוף בו התפתח מכך כתוצאה

 וחדרי־מדרגות תאורה של מסויימים בתנאים
 צעדי את שומע שהוא לעצמו מדמה הוא

לתפסו. הנאים הגסטאפו קלגסי
מפו וברים סמך על התקבלה זו מסקנה

 מצד עצמו. על נויפלד וסיפר שכתב רשים
 כדי למדי ופיקח חריף אדם היה הוא שני
בקרבו. מהמתרחש אחרים פרטים לגלות לא

חי, הוא אם נויפלד, לוי שאותו העובדה
 העתו־ באמצעות אחריו לחיפושים נענה לא

 ישיר קשר קישרו שלא בתקופה עוד נות
 וכן העוזים״, ״רציחות לבין העלמו בין

 הנרצחים, שלושת אל שלו העקיף הקשר
 לפתרון המפתח כי לחשד מקום נותנים אלה

זה. באיש נמצא הרצח תעלומות
 יוצאת היא בלבד. תיאוריה רק כמובן זוהי
 בשגעון נתון מסויים שאדם הנחה מתוך

 בעבר ביקר בהם מסויימים מקומות רדיפה.
 למצבים אסוציאטיביות תחושות בו יוצרים

 חייו. של המשבר בתקופת נתון היה בהם
ה האנשים עם המקומות את מקשר הוא
 אנשים כי ■לעצמו מדמה הוא בהם. חיים

 פחדיו, את משליך הוא עליהם מסויימים,
 ו לרצח הזוממים הגסטאפו קלגסי אלא אינם
י ולרצחם. להשכים חייב ־הוא 'ולכן.

 שהטירוף הוא ־זו בהבחנה שחשוב מה*
 אוביקטים כלפי מופנה ואינו פתאומי אינו

שעו ובתנאים במצבים קשור הוא מקריים.
 אלה את מחסל והוא בעבר פחדיו את ררו

 תכנון בעזרת בעיניו זה פחד המייצגים
 כאיש אולי עצמו את רואה כשהוא מדוייק,
בנאצים. הלוחם מחתרת

 רבים חסרונות כמובן יש זו לתיאוריה
 לגבי אולם להסבירם, שקשה ריקים וחללים
 של אחיזה נקודת כל להם שאין חוקרים

 תיאוריה זוהי הרצח, תעלומת לפיענוח ממש
כלשהו. בכוזן חקירה לפחות המאפשרת

 שהאיש לודאי קרוב הדבר, כך אמנם אם
 עלול כה, עד העוזים״ ״רציחות את שביצע
בעתיד. דומים מעשי־רצח לבצע

מ איזו משנה זה .אין זו שבשעה אלא
 מעשי־הרצח מניתוח המתחייבות התיאוריות

 בחיסול המשטרה של ידה אזלת הנכונה. היא
 חסרי־ההגיון, מעשי־הרצח של המאיים הסיום
בהב יעילות חוסר של כבד צל עליה מטילה

המדינה. אזרחי שלום טחת

סטולארו קורבן
— החושך בעולם

נויסלד מבוקש
חנסרואפו צעדי —
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