
 עדויות לפי מאזור, פרארה כוכבה הגערה של !1
 לפי רזה העולם צייר על־ידי שצוייר — זה ין
זה. לרצח גם אחוואל, שמחה של רוצחה לייבוביץ, י

 למשפחה בן בארץ, שביעי דור $:ר לייבוביץ, סאני
אח אחוזאל. שמחה ברצח הודה ואחיות, אחים 11 ת
 ברצח גם הודה הוא מאומצים, חקירה ימי שלושה י

 נכד שגופתה מאזור, )17( פרארה כוכבה רצח וסף:
באזור. בגן־ביאליק אוקטובר בחודש !אה

 ממשיכים המשטרה חוקרי הכל. לא עוד זה אולם
 שורה לבין לייבוביץ בין קשר יש אם במרץ חקור

 אם דומות. בשיטות שבוצעו נוספים, רצח מיקרי זל
 כי להם יתברר השוטרים, חששות יתאמתו ןומנם
 של מעירנותו כתוצאה מיקרי, באופן שתפסו ;איש

יש־ של שמה את לצרף עלול חסר־השכלה, דרוזי ,ער

ככר סמל •הכה
הוא אף ),37( בכר שמואל סמל־ ),39(

הנפה של החוקרים מוותיקי תל־ במשטרת
בחקי־ חלק שנטל הדרומית, פעיל באופן
ב מיפו החונק של רותיו בחקי־ ימים

הבלתי■ הרצח תעלומות שנשבר עד ,
כה עד שאירעו מפוענחות פרארה. וכבה.

וחולון. תל־אביב במחוזות חולה.״ ״אני :

אחוואלפרדה

 רוצחים פעלו בהן המדינות לרשימת ראל
 מדיסל־ הרוצח כחול־הזקן, כמו ידועי־שם,

ששמו — ואחרים מבוסטון החונק דורף,
הזה. היום עצם עד חלחלה מעוררים תיהם

 כ־ להתגלות לייבוביץ אוריאל עלול האם
מיפו? חונק

 בידי לייבוביץ אוריאל נמצא זו בשעה
 מנסים הם פתח־תקווה. משטרת חוקרי
ש ועקנין, שולמית רצח לבין בינו לקשר
.1968 אוגוסט חודש בסוף אירע

 פועלת היתד, וחצי, 16ה־ בת שולמית
 ב־ הורוביץ האחים של האריגה במפעלי

שנעל לאחר פתח־תקווה. שליד קרית־אריה
ב המפעל, מעובדי אחד מצא מביתה, מה

אי חפצים מספר בית־החרושת, ליד חורשה
 הוזעק אשר המשטרה גשש שלה. שיים

 מתחת שולמית של גופתה את גילה למקום,
שכן. מיפעל בחצר ופסולת חביות לערימת

 נאנסה שנרצחה, לפני כי העלתה החקירה
נרצ מכן לאחר בחורשה. באכזריות שולמית

 את גרר המיסתורי הרוצח בחניקה. חה
 בערימת אותה הסתיר מהחורשה, גופתה

הפסולת.
★ ★ ★

רו וגדר! כאגסו שתיים
 של לרציחותיהם דומה היתד, שיטה ^

השלוש, כל אחוואל. ושמחה פרארה כוכבה | (

 רב־ של בראשותו חדרה, משטרת חוקרי
שמ רק, להעלות הצליחו פז, עמנואל פקד
 האלמוני, רוצחה על־ידי כנראה נאספה רים

 עם להיפגש כדי לטרמפ, שהמתינה שעד,
החוק הצליחו לא היום עד בחדרה. ידידה

בחקירתם. יותר להתקדם רים
 מרים רצח לאחר חודשים וארבעה שנה
 מחריד, רצח חדרה באיזור אירע פינקום
 לאפריל 15ב־ להפליא. דומה בצורה שבוצע
 בית־הספר בוגרת ),20( ליפא שרה נעלמה

ל בקורם חניכה שהיתר, בחדרה, תחבימוני
 כמטפלת ועבדה בירושלים בהדסה אחיות

 מאושפזים בו חדרה, ליד מזור בבית־החולים
 שעזבה לאחר נעלמה היא כרוניים. חולים

לבית־החולים. בדרכה ביתה את
 של במצב שבוע, אחרי נמצאה גופתה
 הפעם גם לחדרה. סמוך בפרדס ריקבון,
 תוך שרה נאנסה שנרצחה לפני כי הסתבר

 מספר נמצאו בחזה גם תוקפה. עם מאבק
למותה. גרמו אשר דקירות־סכין

 היתד, ליפא שרה של המוות צורת רק לא
 דרכה גם אלא פינקוס, מרים של לזו דומה

 שרה גם המתינה מרים כמו המוות. אל
 האחרונים האנשים ב^ת־ליד. בצומת לטרמפ
 מכונית על־ידי נאספה כי טענו אותה, שראו

אלמונית.
 נרצחו ליפא ושרה פינקוס מרים אומנם

שאר שנרצחו כפי בחנק, ולא בדקירות־סכין

־ | | | | |41ך ך ך1|  השוטרים בידי שהובל אחרי למצלמה צוחק לייבוביץ אוריאל \
נ [ |  ביקש שביצע השני ברצח שהודה אחרי פקודת־מעצר. להוצאת |<|

זו. מחלתו טל להתגבר לו לעזור ביקש ואף מבני־משפחתו איש לראות לא אוריאל

 נאנסו, נידחים, ממקומות אלמוניות צעירות
 מצאו שם למקומות ונגררו בחנק נרצחו

ש השלוש של מכריהן כל גויותיהן. את
מתאים. אליבי המציאו נחקרו,

 פתח־ משטרת חוקרי יסיימו כאשר
 הם לייבוביץ, של חקירתו את תקווה

 משטרת חוקרי לידי החשוד את יעבירו
 לגלות, סקרנים החוקרים יהיו שם חדרה.

 תעלומות־ שתי לבין סאני בין קשר יש אם
 חודשים מזה המדידות - מיסתוריות, רצח

חדרה. שוטרי של שנתם את רבים
ה יבקשו אליו בקשר הראשון, הרצח
 שאלות, כמה על להשיב מסאני חוקרים

 יד. היה אז שנתיים. לפני בדיוק אירע
ונדיר. סנסציוני רצח מיקדה

ה לצד בתעלה, נמצאה 1966 בדצמבר
 של גופתה לחדרה, כפר־מונאש בין כביש
עירו כשהיא וחצי, 16,־ד בת פינקוס מרים
 של ברדיוס לה סביב מפוזרים ובגדיה מה,

מטרים, חמישה
 נאנסה שנרצחה לפני כי העלתה החקירה

 סימני נמצאו גופתה על מצחה. בידי מרים
 נרצחה מרים אולם חניקה. וסימני מכות

 דקירות־ תשע התגלו בחזה בדקירות־סכין.
למותה. שגרמו סכין,

 לכך מייחסים אינם החוקרים אולם השלוש.
 שיטות את לשנות עשוי ״רוצח חשיבות:
טוענים. הם שלו,״ הפעולה

 במעשי־ הדמיון הוא יותר שקובע מה
 שתיהן כי והעובדה לרצח, שקדמו האונס
בטרמפ. המוות אל בדרכן נאספו

 היה פינקום מרים נרצחה בה בתקופה
 נרצחה כאשר צבאי. נהג לייבוביץ .אוריאל

רשיון־ר,נה מאוריאל נשלל כבר ליפא, שרה
ברמת בקרבות פציעתו בעקבות שלו, גות

 במיקרה אוריאל שהוכיח כסי אבל, ו,גולן.
 ממנו מנעה לא ביצע, אותו האחרון הרצח

 שכור ברכב לנהוג להמשיך ,שלילת־ד,רשיון
אחר. או

שגעדמה אחת★ ★ ★
 רשימת הסתיימה לא ככן״ גס ל0

יכו המשטרה שחול־־י תעלומות־הרצח,
 אליהן. בקשר סאני את לחקור לנסות לים

 צעירה אשד, גוויית נמצאה שנה חצי לפני
הר לא הכרמל, שבהרי בית־אורן בחורשות

 לייבוביץ אוריאל ניסה שם המקום מן חק
 גם אחוזאל. שמחה של גופתה את להסתיר

ב הגיעו והחוקרים בחניקה נרצחה זו אשה
סתום. למבוי הרצח חקירת

לייבוביץ, (״סאני״) אוריאלהגיבור
 שנה לפני שנראה כפי

 גולני, בחטיבת בחייל ששירת בטת וחצי
 המיני טירופו רמת־הגולן. על בקרבות נפצע
 זו. מפציעה כתוצאה — לדבריו — נבע

 - בעוב־ ספק החוקרים העלו בחקירתו, אולם
 אס חוקרים הם עתה במלחמה. פציעתו דת

לגמרי. אחרת מסיבה מאושפז היה לא נזאני

 של היעלמה תעלומת היא נוספת תעלומה
זיל מיפו. שאוריקי מרדכי יצחק בת זילפה

 גבוהת־קומה נערה היתד, יפת־המראה, פה
מגוריו ממקום הרחק לא שהתגוררה ,21 בת

חלא־ יוסוף הדרוזי הרועה
1 1 7 1 1 /1 1  דל־ מהכפר ו6ה־ בן בי 1

 הסתרת לנסיון ער שהיה יית־אל־כרמל,
 לייבוביץ, טל־ידי אחוואל שמחה של גופתה

הגוויה. התגלתה בו במקום שצולם כפי

 בדיוק ,1967 לדצמבר בשני ביפו. סאני של
זיל יצאה לייבוביץ, של תפיסתו לפני שנה

 ארוכים מכנסיים לבושה כשהיא מביתה פה
נעל מאז כחול. וסודדר לבנה חולצה חומים,

 עשתה תל־אביב מחוז משטרת עקבותיה. מו
 נראה אולם לגלותה. כדי נואשים מאמצים

 ה־ למרות איתה. בלעה האדמה כאילו היה
)18 בעמוד (המשן
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