
במרינה
)7 מעמוד (המשך
במקום. קבע אורחת היא משטרה
ב 9.30 בשעה האחרון, השלישי ביום
),28( הובר קארול גם בסיסי ביקרו בוקר,

 בחורה, חיפש קארול המשטרה. אנשי וגם
ל התחיל כשקארול התבוננה. והמשטרה

 הבחין במקום, השימוש בית לכיוון לכת
ומוציא — בכיסיו מפשפש שהוא שוטר

בנייר־כסף. עטוף קטן, כדור
 אליו. זינקו המשטרה מאנשי שניים

 כדור־ את מידו שמט בהם, הבחין קארול
השימוש. לבית נכנס הכסף,
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ראשונה. עזרה מקבלת כשהיא צולמה היא

ח רצ

 אחרי בגבה. שם, שישבה הבחורה את גם
נוספים. קורבנות אחרי חיפש הצעיר זה

ש השני הגבר לקח הרגע באותו בדיוק
 על בכוח אותו והוריד כיסא, בחבורה ישב
ב המגה את קיבל הצעיר הדוקר. ראש

 שנתן הגבר על קפץ ומיד התאושש, ראשו,
 לא הוא בגב. אותו גם ודקר המכה את לו

 אותו הגבר לעבר מיד רץ הוא בזה. הסתפק
 אותו השכיב עליו, התנפל לראשונה, דקר
 ו־ לדקור והמשיך הקפה, ליד הריצפה על

לדקור.
המלצרית. של סיפורה כאן עד

★ ★ ★
עדיו סגרו המכוניות
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שדרות הרחובות בקרן התקהלות ך*

 מאות גדולה. היתד, דיזנגוף,—קרן־קיימת | !
המת את ראו הם במקום. התאספו סקרנים

להתערב. פחדו אבל רחש,
 משאית נהג ),32( שמעון פרץ
סיפר: מקום, כקירכת שהיה

 כשפתאום השדרה, של השני בצד עמדתי
כש מטורף, כמו שנראה צעיר בחור ראיתי

צו שאנשים שמעתי ביד. סכין מחזיק הוא
הת מהמקום. ובורחים רוצח, שהוא עקים

ה־ את שהחזיק ולצעיר להתקהלות קרבתי

ללא

ה את הורדנו החולצה. את הצעיר לדוקר
 של חור יש הזה שלצעיר ראיתי ואז חולצה,

הגב. דרך לו ויצא בחזה שנכנס כדור
 על אזיקים לצעיר לשים לשוטר עזרתי
הת הוא ושם לניידת, אותו הכנסנו הידיים.

לבכות. חיל
★ ★ ★

לקרות: יכול שזה חלמנו לא
<11X11■ 111 ■1 ^1 11 1 1 !'■111■—1— 1 11

 ד״ר הפצועים את קיבל כית־החולים
 כשראה בהתחלה נבהל הוא רודברג. *.2

ל התחיל מיד אבל לפניו. פצועים חמישה
בהם. טפל

הוכ הביטניק מפצעיו. בינתיים מת ראובן
 מכלל יצא לא ועדיין הניתוחים, לחדר נס

 נפצעו הם מזל. היה וליוכבד לזאב סכנה.
לבתיהם. נשלחו אחדים תפרים ולאחר קל,

גדיק: זאב אמר
ש חלמנו לא בקפה, ארבעתנו כשישבנו

 ערב באותו דווקא כזה. מיקרה לקרות יכול
 יודע לא אני ראובן. את לראשונה היכרתי

משפחתו. שם מה אפילו
ב וסיפרנו השולחן, ליד ככה, ישבנו אז
 הזה הצעיר פתאום בדיחות. שעה רבע משך

 על והתנפל קם, לידינו שישב הבלונדיני
הוא זה אחרי בחזה. אותו דקר הוא ראובן.

 בתוכה מצאו החבילה את הרימו השוטרים
 קארול את ועצרו מורפיום, אמפולות ארבע
מחדרי־השרוחים. שיצא ברגע

 התפלא, מאוד קארול עוכדה. הנה,
 שלו בחיים פעם שאף לשוטרים והסביר

 ואת מורפיום, של אמפולות שום ראה לא
 לעומת השוטרים, בפרט. האלה האמפולות

ב חיפוש לעריכת שיסכים לו הציעו זאת,
 לביתו איתם נסע הוא הסכים. קארול ביתו.

 בתוך נתגלו שם שנערך קצר ובחיפוש
מ מורפיום אמפולות שתי עוד מעילו כיס

מימיו. ראה לא שאותו סוג אותו
 לחקירתו, ימים למספר שניזקקו החוקרים

 לצורך השלום שופט בפני אותו הביאו
 שהתייצב קארול, נגדו. מעצר פקודת קבלת
 בחיי השופט. ״אדוני הסביר: השופט, בפני

הש לא שלי בחיים פעם אף אני אלוהים.
ה האמפולות שתי את במורפיום. תמשתי

 מצאתי שלי, בבית מצאה שהמשטרה אלה
 הוכחה: לי ויש בסיסי. ימים כמה לפני
 השבוע שם מצאה המשטרה גם עובדה, הנה,

אמפולות.״
דרכי־אדם

בעיות
ת מיו קלי א

 פינתי קלמן ניגש יפה אחד בבוקר
 המרכזית בתחנה למונית 33ה־ בן (אקהוז)

 נסיעה והזמין למונית, נכנס בתל-אביב,
לקריית־שמונה. מיוחדת

 את הנהג ביקש לקריית־שמונה כשהגיעו
 פינתי אבל לירות. ושמונים מאה שכרו,

ל חולם שאינו כסף, לו שאין לנהג ענה
אותו. מעניין לא זה ובכלל, לו, שלם

 למה להסביר הסכים השופט בפני אבל
ה לקריית־שמונה מיוחדת נסיעה הזמין

 מהו שם לברר רציתי כי פשוט ״זה רחוקה:
מזג־האוויר.״

דרכי־חיים
הזקן

. 1 שלי לב ך* . .הצילו . . .  דקר הוא !
.אותי | ( . .  ראובן אותי!״ רוצח הוא !

 תפס האחרונים, בכוחותיו צעק לופוביץ
 סכין, מדקירות המרוטש חזהו את ידיו בשתי
 ומכתים אצבעותיו מבין מבעבע רב כשדם

הלבנה. חולצתו את
 להזיז הצליח כוחותיו, בשארית קם ראובן

 אך המקום. מן להתחמק ניסה השולחן, את
 כ״ץ, מיכאל בשם אמריקאי ביטניק הדוקר,
 אחריו לרדוף המשיך קודם, יום לארץ שהגיע
 לתפוס והצליח הכסאות בין מקפץ כשהוא

 ראובן, על שוב התנפל לכביש, סמוך אותו
 שלוש אותו לדקור והמשיך למדרכה, הפילו

ביד. ופעם בחזה דקירות
 מעל קם קודם, יום לארץ שהגיע כ״ץ,

 ולדקור. להשתולל והמשיך ראובן, של גופו
 גליק זאב את אביטל, (״יוכי״) יוכבד את

לעצרו. שבא בסון, יוסף רב־סמל ואת
★ ★ ★

מבריקות שדו העיניים
................................. 1 1 ווווווווו יו 1

 ל־ שבוצע המזעזע, הרצח סיפור ל ^
ש ורד בבית־קפה אנשים עשרות עיני ״ע

עדים. כמה סיפרו הסואן דיזנגוף ברחוב
 שוורץ יהודית המלצרית סיפרה

 כד המיקרה את שראתה ),36(
תחילתו:

ב בבית־הקפה עובדת אני ככה. היה זה
ש לאורחים מגישה גם אני מלצרית. תור

 באו* 10.45 בשעה בערך אז בחוץ. יושבים
 ישבו, הם זוגות. שני שולחן ליד לשבת
 חשב לא מהם איש בדיחות. וסיפרו הזמינו
משהו. שיקרה
 בחור לבית־הקפה בא ,11 בשעה בערך

 לבוש היה הוא אנגלית. רק שדיבר צעיר
ומכ ירקרקה חולצה מז׳מש, במעיל־ספורט

סמוך. בשולחן התיישב הוא ירוקים. נסיים
 שלו שהעיניים ראיתי אליו, כשניגשתי

 והוא מזמין, הוא מה אותו שאלתי מבריקות.
 הוא אז הקפה, את לו הגשתי קפה. ביקש
 בהתחלה לגלידה. זה את לו שאחליף רצה

 ש־. רציתי לא התעקש. הצעיר אבל סירבתי,
לגלידה. לו והחלפתי צעקות יהיו

 הגלידה, עבור הכסף את ממנו כשביקשתי
 כל בלי פתאום, בכיסיו. פישפש קם, הוא

 4מכה נותן אותו ראיתי מוקדמת, אזהרה
 ה־ שגי עם שישב האיש של בחזהו חזקה
 הוא פתאום מה הבנתי לא אליו. סמוך זוגות
 ראיתי טוב כשהסתכלתי .אבל לאיש. מרביץ

 מחזהו בדם מגואלת סכין. שולף את.ד,צעיר
ו הרבה, לחשוב הספקתי לא של';האיש.

צע שמעתי המקום. מן אותי דחף מישהו
 מן שבורחים בני־אדם עשרות וראיתי קות,

דקר הוא להשתולל. המשיך הצעיר המקום.

 ברגע אחד. גבר דוקר שהוא וראיתי סכין,
 תיכף אבל קורה, מה הבנתי לא הראשון
 לקפוץ שאוכל כדי נוח מקום לי חיפשתי

 מן אותה לו ולהוציא הסכין עם הצעיר על
היד.

 הוא המקום, מן לברוח ניסה שדקר הצעיר
ה לאמצע ונכנס לברוח הרבה הספיק לא

 מכונית הגיעה הרגע באותו בדיוק כביש.
מש ניידת גם באה אז משטרתית, קונטסה
 קרן־ שדרות ליד הזמן כל שעמדה טרתית,
 הבחור. על סגרו המשטרה מכוניות קיימת.

 באותו בכביש שנסעו אחרות מכוניות גם
 היה לא שהוא כך הבחור, על סגרו זמן

לברוח. יכול
 שאני מהם, אחד שוטרים. ירדו מהניידת

 שלו, האקדח את שלף רב־סמל, שהוא חושב
 את אמר הוא הסכין. את לזרוק לצעיר ואמר

 על הצעיר זינק הרגע באותו בעברית. זה
 היד. את מניף אותו וראיתי הזה, השוטר

 בגב אחת פעם פעמיים. השוטר את דקר הוא
ביד. ופעם בכתף פעם

 אליו. נדבק והצעיר ליפול, התחיל השוטר
 בזו יריות, שתי שמעתי שניה באותה ממש
ב לירות הספיק הנדקר השוטר זו. אחר
ב בו פגעה אחת יריד. רק פעמיים. צעיר
מהגב. יצא והכדור חזה,

 לו סובבתי הצעיר, על אז קפצתי אני
 את לו לכבול לשוטרים ועזרתי היד, את

באזיקים. הידיים
 הוא גם שהיה ),20( גועם כרנדר
סיפר: כמקום,

 צעקות. שמעתי ורו, קפה ליד כשהייתי
שם. הולך מה לראות למקום תיכף רצתי

 לבנה חולצה עם בן־אדם פתאום ראיתי
 ביתיר,קפה שולחנות בין הריצפה על שרוע
 מעליו דיזנגוף. ברחוב המדרכה, על שהיו
 החזיק הוא ירקרקה. חולצה עם צעיר רכן

 קם ואז בחזה, האיש את ודקר ביד סכין
הכביש. אל לברוח וניסה

 הדוקר. על סגרו בכביש שהיו מכוניות
 מכה לדוקר נתן במקום שהיה אחד בחור

 עם מכה לו נתן שני הראש, על אבן עם
 שהוא חושב שאני הזה, הצעיר אבל כיסא.

 פתאום אז המקום. מן זז לא ביטניק, היה
 את דקר הזה הביטניק שוטר. עליו קפץ

וה נפל והוא בו, ירה השוטר ואז השוטר,
לניידת. אותו הכניסו שוטרים
 היה הוא שגם ),24( ויגר דויד

סיפר: כמקום,
 שם. הייתי אני וגם התקהלות, ראיתי

 ניגשתי הריצפה. על שוכב הדוקר את ראיתי
 במקום, שהיה אחד שוטר עם ביחד אליו

 הוא באנגלית. מדבר הבחור את ושמעתי
 שלו הפספורט את לו שאוציא ממני ביקש

להוריד לו לעזור לי אמר השוסר מהכיס.

המזוודה עס
 הרחובות קרן את שהקיף המקוף שוטר

 בגבר הבחין בבת־ים, ורוטשילד בלפור
 כשבידו מקלט מתוך לו יוצא ,60 כבן קשיש,
מזוודה.
כש אבל למראה. מאד תמים היה הכל
 הקשיש ברח — לשמו אותו שאל שוטר

מפליאה. בזריזות מהמקום,
 רק לעצרו הצליח אך אחריו, רדף השוטר

 המזוודה את פתח הוא באקדח. שאיים אחרי
 מערכת למראה ונידהם — הזקן, האיש של

 ביותר המשוכללים כלי־הפריצה של נוצצת
 להבים עם איזמלים שם היו מימיו. שראה

 לעקירת מיוחדות צבתות שונים, בגדלים
 ומשו־ פטישים מברגים, מערכות מסמרים,

 מיוחד ופנס — כפפות גם וכמובן ריות,
דקיקה. קרן־אור בעל

ושם למשטרה, האדון את הוביל השוטר

 זה ואחרי בבטן, היד עם מכה ליוכבד נתן
 חזקות מכות שתי שקיבלה — יוכבד בחזה.

 בגב. אותה דקר הצעיר ואז הסתובבה, —
 מדקירה וניצלה נוראה, בצעקה ברחה יוכבד

 — בדם התמלא המקום כל בינתיים נוספת.
שהתקהלו. ובאנשים

 הצעיר בעד לעצור ניסה לא מהם איש
ש ראיתי ואז צעקות המון שמעתי מלדקור,

ישב עליו הכיסא את לקחתי מסוכן.. המצב
 הכיסא. עם חזקה מכה לדוקר והורדתי תי
 הדוקר אבל בראש. קיבל הוא המכה את

 מכה. קיבל לא כאילו מהמקום, זז לא בכלל
 הבחנתי לא ואפילו איתו, להאבק התחלתי
 ראיתי אבל בגב. אותי ודקר התקרב כשהוא
 ואחרי שוב, אותו ודקר לראובן רץ כשהוא

השו על והתנפל לכביש רץ הוא הדקירות
 את שדקר אחרי רק אותו. לעצור שבא טר

ש להיות יכול בו. ירה השוטר — השוטר
אנשים. כמה חיי הצילה הזאת היריד,

טביעת־יד
את בודק זעם. בחמת

 דידגגוף. רחוב של המדרכה על בבידור נראות הקרבן, של מדמו
תו לדקור המשיך הביטניק אך בדמו, מתבוסס נפל הנרצח  או

נמשמאל). יעקובי רפאל סגן־ניצב ענף־חקירות, ראש טביעת־תיד,
1


