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חב שני ואת בחופי־תל־אביב, מציל־שלעבר
באופיום. מחזיקים כשהם — ריו

 ניצלו בכך אופיום. קילו 2,400
 כולם — הישראליים העבריינים שלושת

 הרבה אכזרי מגורל — צפון־תל־אביב ילדי
 הפושעים עצמם מוצאים לרוב, כי יותר.

 הכל- רשת־הסמים עם להתחרות המנסים
 ב־ — בארצות־הברית המאפיה, של ארצית

בבית־העלמין. או בית־החולים
 נתח לזרוק אנשי־המאפיה העדיפו הפעם
 מכו־ מול חסרי־האונים האף.בי.איי., לסוכני

הפדרא אנשי־הבולשת האדירה. נת־הפשע
מ פושעים שלושה נאה: שלל קלטו ליים

אופיום. גראם 400 ועוד קילו ושני ישראל
 של לעונש השלושה צפויים אחזקתו על

אמריקאי. בבית־סוהר שנות־מאסר 20 עד
כשעת־שכרות. סכין דקירת־

 לו יש בתל־אביב. מוכרת דמות הוא ״חוש״
 זה אך שבצפון, במיגרשי־התערוכה מוסך

 מתאונת־דרכים, שסבל לאחר לו. הספיק לא
 כרבע למיטתו רותק חודשים, כשמונה לפני
 פרנסה למצוא כנראה, החליט, ואז — שנה
 לאשתו מבטיח כשהוא נסע, הוא יותר. קלה

לישראל. ישוב חודשיים שתוך בניו, ולשני
כ לפני התגרש מיזרחי דויד לעומתו,

הת מאז נאווה. היפהפיה, מאשתו שנתיים
ב שקע וגבה־הקומה, הגברתן המציל דרדר

לאמריקה. מסע על העת כל חלם שתייה,
 החוק עם מאנולו הסתבך כמותו, שלא

לפ החליט שנים חמש לפני רך. בגיל עוד
 בלונדון אך לאנגליה. ונסע חדש דף תוח

גורש. ולבסוף — ריווחי־זונות על חי
 כסף חסך כצבע, עבד לישראל, שב הוא

 ב־ לארצות־הברית. נסע שנתיים ולפני —
 דקר הוא נוספת: פעם הסתבך ניו־יורק

שיכרות. בשעת למודת אדם
 — שם ופגש ללוס־אנג׳לס נמלט מאנולו

לילדות. חברו חוש, את — שבועיים לפני
 את שהביאה הרת־אסון פגישה זו היתר,
זר. לכלא — הישראלים שלושת

חקירות
? תל־־אביב מדוע ת עי בו

 את שפקדה למגיפת־השריפות גרם מה
 מי האחרון? בחודש תל־אביב דרום־מיזרח

 של לשורה שהביאו הגורמים הם ומה הם
 באש עלייתה עם לשיאם שהגיעו אסונות,

 ערב וייסלר, לישראל השייכת נגרייה של
יום־הכיפורים?

את השבוע, שהעסיקו, השאלות אלו

 וב־ תל־אביב מחוז במשטרת טובי־החוקרים
גדולים. משרדי־ביטוח

 שריפות לחקור המשטרה ניגשת כאשר
שרי שאלו אפשרויות: שתי בוחנת היא
מיקרי־הצתה. או מיקריות, פות

 הטלת בגלל לפרוץ עלולה מיקרית דליקה
ה מניצוצות כתוצאה או — בדל־סיגריה

ומכבל־מתח־גבוה. חשמלי ממנוע בוקעים
במש נבחנים זאת, לעומת מיקרי־הצתה

 סיבות ארבע קיימות מניעיהם. על־פי טרה
להצתת־רכוש: אפשריות

 רוצה כשבעל־מקום כלכלי. מניע •
 מהכנסת־העסק, גבוהים דמי־ביטוח לגבות
 גם קיימת הולך. לא שהעסק משום
והמת — מדי מצליח עסק הפוכה: סיבה
לקלקל. כדי אותו מציתים שלו חרים
ביצע אדם עיקכות. טישטוש •

 עיקבות־מעשיו. את לטשטש ורוצה פשע
 סתם ועד מרוצחים — הסוגים מכל פושעים
 במעבדת־ זו. בשיטה משתמשים — פורצים

במ שיקמוני, מנשה רב־פקד של השיחזור
 של רבות דוגמאות מצויות הארצי, טה

השמדת־ספרים השאר בין הכולל זה, פשע
מעילות. ועל הונאות־מס על לחפות כדי —

 מכל אנשים והפחדה. נקמנות •
 התחתון, העולם אנשי במיוחד אבל הסוגים,

 לסלק כדי באש, ועסקים מיפעלים מעלים
 זאת עושים כן כמו יריביהם. עם חשבונות

ב מבעלי־עסק, לסחוט המנסים אנשי־הזרוע
אחרות. ובדרכים אי־הטרדה״ ״מס צורת
 לאטינית מילה זוהי פירומאניה. •

 היא: כן כשמה מחלת־אש. — שפירושה
 לעמוד שאין דחף יותר נכון או מחלת־רוח,

באש. חפצים להעלות אדם על הכופה בפניו,
 אחד היא הצתה ניצוצות. ראה העד
ש משום לפיענוח, היותר־קשים הפשעים
 רבים בחלקים עיקבות. כל מוחקות הלהבות

 המשטרה של כהדהחקירה נבחן העולם מן
שפוענחו. המיקרים אחוז על־פי המקומית

 שריפה או הצתה היתד, את לברר כדי
נתו כמה על החוקרים מתבססים מיקרית,

נים:
 הולך ״מצית אחד. ממוקד יותר •

 ״הוא אחד. ותיק חוקר טוען בטוח,״ על
תתפשט שהאש כדי מקומות, בכמה מצית

סימנים.״ משאיר וזה —
 חומר ריכוזי של שורה מוליכים. •
הטבו סחבות או נייר כגון במיוחד דליק
למוקדי־השריפה. המובילים בבנזין, לות

 במקומות־ המצויים חומרי־דלק •
בנ להימצא. צריכים היו לא בהם שריפה,

 רמז הוא למשל, מיפעל־לטכסטיל, בתוך זין
להצתה. ברור
 ברשת־ מכוונות תקלות •

 המציתים. על להקל שמטרתן החשמל,
 חשמלי קצר של כזו מלאכותית יצירה
מנו חוקר של הבוחנות לעיניו היטב ניכרת

סה.
- כיכוי־האש ברשת תקלות :•

לחוקרים. הן, אף הברורות,
חקי בעת שנבדקו הגורמים גם היו כאלה

 השריפה — ובייחוד שריפות־הנגריות, רת
ליל־הכיסורים. של

שמו הופצה לאחרונה, לחשד: מקום היה
 פרוייקט מתכננת תל־אביב שעיריית עה

בקבל העבודה, את ותמסור במקום גדול
פרטי. לגורם נות,

 יכול היה מישהו — דבר של פירושו
לפ כדי הנגדיות, בשריפת מעוניין להיות

הצהיר: העירייה נציג אך השטח. את נות

 — זה שטח בשביל שתוכנן היחידי ״הדבר
 עם ומה יותר... טובים מיבני־מלאכה הם

 דמי- לגבות כדי הצתה, של האפשרות
 במקום, שעיסקי־הנגריות, מסתבר ביטוח?

להיפך. כושלים. אינם
שניצו המשטרה, בפני העיד עובר־אורח

 העוברים החשמליים הכבלים מן פרצו צות
 הוא גבוה. מתח ונושאים השטח כל מעל

 נגרייתו על ירדו ניצוצות־חשמל כי סיפר,
 לפני ספורות שניות וייסלר ישראל של

בליל־הכיפורים. פרוץ־השריפה,
 ועץ, צבע של גדול ריכוז היה במקום
 נגד סידורי־בטיחות וללא גדולה, בצפיפות

לשמם. הראויים אש,
 לקבל המשטרה נטתה זו, עדות סמך על

הנג את שכילו הדליקות כי הגירסה את
ספונטאניות. היו בזו־אחר־זו, במקום, דיות

הנגדיות ברובע השריפה
עצמית דליקה או הצתה

1623 תזה העולם22 1


