
לחפשו גויסו שוטרים שמאות האיש על

 .רציחות של דיסתרון חסרת התעלומה
 מש־ במוינה. אימים להלך הוסיפה העוזי״,

 אחד מול אונים חסרת ניצבה סרת־ישראל
 אי־פעם שבוצעו ביותר החמורים הפשעים
 להרצחו חדשים עשרה בתום רק במדינה.

 יצחק החנתני בסידרה, הראשון הקרבן של
ה מאז שבועות חמישה וכשחלפו סטולארו,

 בכפר־ צ׳צ׳קס דבורה של זה השלישי, רצח
ו מאדישותה ישראל משטרת נחרדה סבא,
לפעולה. יצאה

 פירטם )1353( הזה שהעולם אחרי זד, היה
 של המקצועי הניתוח את שבועיים לפני

 מצביע כשהוא הרציחות, שלושת תעלומת
 שלושה שכל המתבקשת: היחידה המסקנה על

 באותו אחד. אדם על־ידי בוצעו הרצח מעשי
 הראשונה, בפעם הזה העולם הצביע גליון

ו הרצח שיטת של מדוקדק ניתוח סמך על
ל האפשריים המפתחות שני על המניעים,

 היום־יום בחיי בימוי לידי באר. זו תכונה
מסו היה הוא ביותר. הקטנים בפרטים שלו,

 שעה עד ולשוחח אנשים בחברת לשבת גל
ש הרמזים מכל ולהתעלם בלילה, מאוחרת

 יותר, מאוחר רק לישון. ללכת השער. הגיעה
 זה עם השלימו שכולם לו נדמה כשהיה
לשלום. ונפרד קם היה וילך, יקום לא שהוא
 ב־ לימודים שנות שש סיים נויפלד לוי

ב העברית באוניברסיטה לרפואה פאקולטה
 הצליח הוא ועילוי. גאון היה הוא ירושלים.

 לו נשארו אולם ניגש. אליהן הבחינות בכל
 משום, ניגש, לא אליהן גמר בחינות שתי

 ציון בהן לקבל מסוגל אינו שעדיין שסבר
 שידלו בו, האיצו המאמצים הוריו מעולה.

 נוי־ ללוי אלה. לבחינות ולגשת ללמוד אותו
 כל לבחינות יגש לא שהוא ברור היה פלד
 אחרי שרה_ ידע חוא עליו. שלוחצים זמן

 עם וישלימו חובתו, את לו להזכיר שיפסיקו
לבחינות. יגש לימודיו, את סיים שלא כך

 לחוקרי מיד ברורה ה־תה זו אופי תכונת
 נוי- אחרי לחפש תחילה שהשתדלו המשטרה,

אח־ שמחפשים ירגיש שלא כך בחשאי, פלד

מבוקש
התעלומה. פתרון

יש משטרת נכנסה הגליון הופעת למחרת
 חקירת נוהלה אז עד רצינית. לפעולה ראל

 צוזתות על־ידי בנפרד, העוזי רציחות שלושת
 ביניהם היה שלא ובש״ב, במשטרה שונים

הזה העולם הופעת אחרי יום תיאום. כל

שובים עגום
 אחת לישיבה החוקרים הצוזתזת כל כונסו

 המשטרה, של הכללי המפקח של במשרדו
 לרכז הוחלט ישיבה באותה נחמיאס. יוסף

 כעבור אחד. גוף בידי החקירות כל את
 בכך השתכנעה שהמשטרה היה נראה שבוע

 הוא רוצח־העוזי, לתפיסת היחיד שהמפתח
 שטענה הזה, הסולם פירסם אותה בתיאוריה

 לתרום עשוי במדינה בלבד אחד אדם כי
 מרמת־יצחק, הסטודנט — התעלומות לפיענוח

נויפלד. לוי
 מאית שמנה מיוחד, כוח הוקם אז רק

 אחת: משימה עמדה בפניו וקצינים, שוטרים
 בראש נויפלד. לוי את מחיר בכל למצוא
 ראש ירקוני, שלום סגן־ניצב הופקד הכוח

במשטרת ובילוש לעיקוב המרכזי המדור

 עמרם המפקח מונה כסגנו תל־אביב. מחוז
שרביט.

אפשרויות שרוש★ ★ ★
■  שאומץ פולין, יליד ),28( נויפלד, וי ך
 קר־ ושלמה תמר משפחת בבית וגדל /
 השנה. לינואר 27ב־ נעלם ברמת־יצחק, ביץ
ש הוריו־מאמציו בית את אז עזב הוא

 אבדו ומאז ברמת־יצחק, 5 החבצלת ברחוב
עקבותיו.

 כי לחשוד ישראל משטרת החלה מאז
 —סטולארו לחנווני כלשהו קשר יש לנויפלד
 של מביתו מטרים מאות כמה במרחק שנרצח
 — זה של העלמו לפני חדשיים נויפלד,

 שטענו מאנשים רבות ידיעות לידיה הגיעו
ה נבדקה מקרה בכל נויפלד. את ראו כי

 הסתבר מקרה בכל חום. עד אינפורמציה
טעות. זו שהיתר,

 לגבי אפשרויות כמה קיימות כך משום
גויפלד: לוי של קיומו מצב
הת שהוא יתכן חי, שאינו האפשרות •

נה או שנרצח, ויתכן אבד
בתאונה. רג

חי, שהוא האפשרות *
 מתוך דוזקא ונחבא מסתתר
אחריו, שמחפשים הידיעה
 קשר כל לו שאין למרות

העוזי. רציחות עם
חי, שהוא האפשרות •

 שיש משום ונחבא מסתתר
או לאחד, כלשהו קשר לו

המיסתוריים. הרצח מקרי לשלושה,
יש משטרת אספה האחרונה השנה בחצי

 בידי נויפלד. לוי על אפשרי פרם כל ראל
 הגדושים שלימים, כרכים נמצאים המשטרה

 מחייו יום כל כמעט המכסות עדויות, במאות
 ניתן זה חומר סמר על המבוקש. הצעיר של
 מקום לגבי האפשרויות את לבחון היה

נויפלד. של המצאו
והמופ הקלושה היא הראשונה האפשרות

 כי לסברה שהיא אחיזה כל אין ביותר. רכת
 הועלמה. וגויתו בתאונה נהרג או נרצח הוא
 שיתואר האיש, של אישיותו מבנה סמך על

 כמוהו שאיש להניח אפשר זו, ברשימה להלן
ל מחליט מסוגו אדם כאשר אולם התאבד.

 זאת עושה אינו הוא לדעת, עצמו את אבד
 מתור במחאה, חייו את נוטל הוא בהסתר.

 להציג לעולם, קריאה אחריו להשאיר רצון
 כך משום קדוש־מעונה. של באוד עצמו את

התאבד. נויפלד שלוי ההנחה גם נופלת
 תוך במחתרת, חי נויפלד שלוי להנחה

 לו שאין למרות אחריו, שמחפשים ידיעה
 אחיזה נקודות יש העוזי״, ל״רציחות קשר כל

רבות.
 באישיותו ביותר הבולטת האופי תכונת

 לא היא לרפואה הסטודנט של המסובכת
 ולעשות ממנו, שדורשים מה מעולם לעשות

 שהוא לו נדמה כאשר עצמו הדבר אותו את
 מכוח ולא החפשית, מיזמתו זאת עושה
אחרים. של רצונם

 עלו למצאו המאמצים שכל אחרי רק ריו.
 אחריו. לחיפושים פומבי פירסום ניתן בתוהו,

 אישיותו את ממריצה כך על שהידיעה יתכן
 יסגיר והוא יתכן להסתתר. דווקא המופרעת

 שהתיאשו משוכנע כשיהיה רק עצמו את
אחריו. מחפשים ושאין מלמצאו
 לולא לקבלה, היד, שאפשר אפשרות זוהי

 אלה בעמודים המתפרסמות העובדות, שפע
ה האפשרות את דווקא המחזקות לראשונה,
 בורח ומסתתר, חי נויפלד לוי שלישית:

קש בשל ומהמשסרה, ממכריו ממשפחתו,
העוזי״. ל״רציחות ריו

★ ★ ★
עובדות שתי

פור שלא זו, להנחה היסוד עובדות שתי
כדלהלן: הן מקום, בשום לכן קודם סמו

 חדשים אחת: מספר עובדה •
 משכר חל העלמו לפני מעטים

 נויפלד. לוי של הנפש כחיי המור
 שהוא למסקנה הגיע עצמו הוא

עצ התמוטטות של כמצב נמצא
 וחצי חודש כמש!־ היה קשה, בים

מח ^ בביתן פסיכיאטרי כטיפול
 ״תר כית־החולים של העצבים לקת

השומר״.
 כידי שתיים: מספר עובדה •
 זה נשק נשק. נמצא נויפלד לוי

 לפני רכים חדשים עוד כידו היה
 כלי אם עדיין ברור לא שנעלם.

 גדול־מאד אקדח הוא שכידו הנשק
 אד קת. ללא ״עוזי״ תת־מקלע או
 של בידו שיש ספק מכל נעלה לם

להח נוהג היה אותו נשק נויפלד
במזוודתו. זיק

ב להאיר ניתן אלה, עובדות שתי לאור
 וגורלו חייו אישיותו, את לגמרי■ חדש אור
 עברו במדינה. ביותר המבוקש האיש של
ב נייזביש העיירה יליד ידוע: האיש של

ו הוא ריכוז. במחנה ניספו הוריו פולין,
 המתגורר ארקיע עובד יהודה, הבכור אחיו
 משפחה על־ידי אומצו בכפר־שמריהו, כיום

ארו שנים במשך אותם שהחביאה נוצרית
 לידי ואחיו לוי נמסרו הסכנה, כשגברה כות.

 מול יום כל־ ראו ביערות, חיו הפרטיזנים,
מעשי־רצח. עיניהם

 על־ידי האחים שני אומצו המלחמה בתום
 בפולין. עוד אותם שהכירו קרביץ׳ בני־הזוג
 לכל דאגה השניים, את גידלה קרביץ משפחת

 נורמלי. נער היד, הבכור יהודה מחסורם.
 בחיים. והתבסס משפחה לעצמו בנה כשגדל,

 בעל מאוד, מוכשר רגיל: בלתי נער היד, לוי
רח ידיעות בעל גבוהה, אינטליגנציה רמת
ו מתמטיקה כמו בשטחים ומפתיעות בות

 ומום־ מתוסבך לאופנועים, משוגע מוסיקה,
ב עצמו. על להתגבר ידע תמיד אולם רע.
באוניבר שלו הרפואה לימודי שנות שש

 על להתגבר הצליח כי היה נראה סיטה
הפנימיים. מאבקיו

נוי־ של אישיותו להבנת המרכזית השאלה

,ירקן[ שרום
 המשבר חל ממד, וכתוצאה מתי : היא פלד

בחייו?
 בקשר שונות השגות היו עצמו לנויפלד

 ראה פעם בכל המשבר. של ומתי איך למה,
 שהמשבר הוא שברור מה אחר. באור זאת
 את הפסיק כשנויפלד ,1962 בראשית חל

שלו. לבתינות־הגמר הכנותיו ואת לימודיו
 מקרוב: שהכירו האנשים אחד אותו תיאר

ה עצמו. עם בעיות של בן־אדם היה ״לוי
 במצב אדם שכל בעיות היו שלו בעיות

 עבורו אותם. לסתור מצליח היד, נורמאלי
מנשוא.״ וקשה גדול כמשהו הבעיות נראו

 של בנפשו פעלו עקריים קונפליקטים שני
הו אל ביחסיו היה אחד קונפליקט נויפלד.

 חייב עצמו את ראה אחד מצד מאמציו. ריו
 כל בעד להם לשלם רצה חייו, את להם
רג טיפח הוא שני מצד עבורו. שעשו מה

 רגשות כלפיהם. חריפים וטינה מרירות שות
יהו באחיו קנאתו על בעיקר התבססו אלה
 מאמציו שהוריו לנויפלד, לו, היה נראה דה.

 את ביהודה רואים אחיו, את יותר מחבבים
 לא זה על ד,כשלון. את בלוי, ובו, ההצלחה

 פרצו זה רקע ועל להם, לסלוח היה יכול
תמידיות. מריבות לבינם בינו

 לשנאת עד אפילו הגיע שלוי תקופה היתד,
 אלא יהודה לו קורא היה לא הוא אחיו.
 ה־ סמל את בו ראה הוא המנוול״. ״אחי

 לימים נפשו. בכל תיעב אותה זעיר־בורגנות
והש מוטעה, היד, אחיו אל שיחסו לוי נוכח
עמו. לים

 נוי- לוי של ביחסיו היד, השני הקונפליקט
 היתה קרביץ. תמר מאמצתו, אמו עם פלד

 כאם אליה יחסו בין חריפה התנגשות זו
כאשה. אליה ■ויחסו
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