
ך ש * א ־ כי ו כ י ה פינסקר, לרחוב י
 קוסמטיקום. רובינס בלהבות עלה שם !)^

 רוכב־ למוות דרסו הס בדרכם מכון־ליופי•
 דקות, שלש תוך למקום הגיעו צעיר, קטנוע

 הבית מתוך האש. על במהירות והשתלטו
גופו. בכל חרוך אדם לחלץ הצליחו הבוער

 חוקרי־ מיטב כונסו האש, ששככה אחרי
 אם לבדוק החלו בשריפה, לחקור המשטרה

מכוונת. מהצתה כתוצאה פרצה לא האש

 יואשם הצתה, היתר, אכן כי יוכח אם
ובהצתה. ברצח החשוד

 חברת־ מטעם נערכת מקבילה חקירה
ב הצתה שהיתר, יוכיחו הם אם הביטוח.

 הביטוח, דמי זבת לשלם יצטרכו לא זדון,
 ל״י. אלף 915 בסך

 וחברת־הביטוח? המשטרה גילו מה
 בשעה הששי, ביום ראשונה: עובדה

היתד, האש, כשפרצה הצהריים, אחר חמש

 שנים כעשר לפני .הראשון מבעלה שהתגרשה שולמית, היאבעתת האשה
 במכון לו עזרה היא רובין. לאלכסנדר היא נשואה ומאז

מפרס. להשתלם שבא רובין, של הרבים מתלמידיו אחד ליד זה בצילוס נראית הקוסמטי,

את מ׳
 נ ותוך לנקותו, כדי אחר־הצהריים בא כפועל־נקיון,

ו על־ידי וניצת ד,ריצפה, על הדליק החומר נשפך
 מחו זדונית הצתה כאן שהייתה ייתכן אולי, או

 חמי ליל של המאוחרות הלילה בשעות ניסרו המנעול
 צ הדליק הריצפה, על דליק חומר שפך למכון, ניכנס

נשרף. גם כך כדי
 מוב היה ואפרתי מאחר כזה לחשד הגיעו החוקרים

 מאסו^ שנות לחמש נשפט ברינה עוד מעולה. וזייפן
 הב אפרתי רכב. וגניבות רכוש־גנוב׳ קניית מיסמכים,

 בחנוו הרגל את פשט הוא ובפלילים. בכספים רונה
 פעמייו בו תמך רובין דיזנגוף. ברחוב לו שהיתר,

לו הלווה גם ולאחרונה ל״י, 9000 של סכומים על לו

ם האיש התעלומה במו
שנחלשו. לגברים און ולהחזיר קרחות,

 ש במכון במעבדתו, רובין ישעיהו אלכסנדר
 להצמיח שנועדו התכשירים את הכין כאן

ש במכון זדונית להצתה גרם זה מחזמר חלק האס

מנוסרת. המנעול ולשון פרוצה, הדלת
 במכון שהה השריפה בעת שניה: עובדה

 מגפיים נועל כשהוא )58( אפרתי אפרים
 כמה מביתו יצא הוא רובין. לד״ר השייכים

 הוא כי לאשתו הסביר לכן, קודם שעות
בבני־ברק. ויז׳ניץ בישיבת להתפלל הולך

כ אנוש, הפצוע אפרתי שהובל אחרי
 אל כוויות, מכוסים ופניו גופו שמרבית

למ הספיק איכילוב, העירוני החולים בית
ב לחוקרי־ד,משטרה. מקוטעת עדות סור

 למכון, בא הוא כי אפרתי סיפר עדותו
 אלמונים. ידי על נפרצה הדלת כי וראה

 רצפת כי הכנסו, עם מיד הבחין לדבריו,
 מתרחש מד לבדוק כשרצה רטובה. המכון

 על בוערת סיגריה בהיסח־הדעת זרק שם,
 באותו מגפיו• בעקב לכבותה ורצה הארץ,

 אפרתי, בבגדיו. שאחזה אש, פרצה רגע
הכרתו. את איבד

 שעד, אותה עשה מה הסביר לא בסיפורו
 שם עבד שלא בתוקף טען אך במכון,

כפועל־ניקיון.
 עדותו קיימת אפרתי של לעדותו בניגוד

 הטוען רובין, אלכסנדר ד״ר בעל־המכון, של
ו גובה, בתפקיד במכון עבד אפרתי כי

 העוזרת, התפטרות עם האחרונים, בשבועיים
נקיון. כפועל גם עבד

השכנים, מפי באה נוספת תמוהה עדות
 מהמקום, נדף בנזין של חזק ריח כי שטענו

הדליקה. שפרצה לפני כשעתיים
 המכון על הביטוח דמי הבולטת: והעובדה

לאחרונה. הועלו
★ ★ ★

השריפה? פרצה איד

לש החלו והביטוח המשטרה והדיח
 במכון?״ קרה ״מה עצמם: אול
 לגנוב כדי למכון, באו פורצים כי היתכן
 ניסרו הם וכי בשוק? ולמכרו אלקסייר

 ותוך במלאכתם, הופרעו המנעול, לשון את
 הריצי על דליק חומר שפכו מנוסתם כדי
 השריפה? פרצה שבגללו פה,

רובין של במכונו עבד אפרתי כי ד,יתכן

עצמו? רובין ד״ר על נודע מה
 ר בלקוחות לטפל המכון הדל לאחרונה כי נודע •

בפרוספקטים לפרסמם ניסה פינית, וסאונה אלקסייר
 בזר גרוע כספי במצב היה רובין ד״ר כי נודע •
 3000 של משיכות־יתר להשיג ניסה ואף כספים, לתה

נדחתה. בקשתו בתל־אביב. ישראל אגודת
 תל־ את עזב רובין ד״ר כי נודע •
אש עם וירד השריפה שלפני בבוקר אביב

ל משם חזר הוא לאילת. 8.30 בשעה תו
השריפה. על כשנודע מיוחדת, במונית מחרת,

★ ★ ★ ובריא״ טוב שזה ״הבנתי
 של טיבו מה רובין? ד״ר **יה!־

 כל השבוע דברה עליו המבון־ליופי
 עצמו? המכון בעל של גירסתו מהי הארץ?

רובין: ד״ר מספר
 למדתי בטרנסילבניה, 1907 בשנת נולדתי
 מכן ולאחר שנים, שש גרמני בבית־ספר
ב למדתי אותה שסיימתי אחרי בגמנסיה.

 גם שמעתי שם פרנקפורט, אוניברסיטת
 1961 בשנת בובר. מארטין מפי הרצאות
לפסיכולוגיה*. ד״ר תואר באמריקה קיבלתי

 בסחר־ר,פרוות להורי עזרתי בצעירותי עוד
 אותי להעסיק החלה בעיית־השערות שלהם.

ש ראיתי בפרוות. לעסוק שהתחלתי מאז
 וטוב, יפה אחד שונות. הן החיות שערות

 כי ראיתי לפתע לפח. זורקים השני ואת
 לעשות התחלתי קרחת• בעלי אגשים גם יש

שונים. שערות סוגי של מיון
ב לעסוק התחלתי ארצה שהגעתי מהרגע

 נחלת ברחוב חנות לי ופתחתי פרסת,
 מהגדולים אחד הייתי בתל־אביב. בנימין
 הכספי מצבי פרוות. ובייצוא ביבוא שעסק

לחו״ל. שנסעתי עד בפרוות עסקתי מצויין. היה
 רכשתי מכשירי־בריאות׳ ראיתי באירופה

ב לעסוק והתחלתי ארצה חזרתי אותם,

כ לציין ממנו דרש הבריאות משרד *
ל ולא לפסיכולוגיה ד״ה שהוא מפורש
 אבל הציבור. את להטעות לא כדי רפואה,

רו אלכס ״ד״ר תכשיריו על ציין רובין
אלכסוביו?ןוסמסיקאי״. בין,

ההוכחור את אכרה האש
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