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 היה שיכול איש נמצא לא היסודיות חקירות

 לאחר שאוריקי זילפה את ראה כי להעיד
נעלמה. בו התאריך

 לוודאי קרוב כי למסקנה הגיעו החוקרים
 היתה שלא למרות היא, גם נרצחה שזילסה

 לא זילפה של גופתה זו. להשערה אחיזה
נמ בהן במקומות הסריקות למרות נמצאה

 כל נמצאו ולא אחרות, גוויות בעבר צאו
שלה. אחרים לבוש אביזרי
ה שהיא הרי זילפה, נרצחה אומנם אם
 הרצח מקרי לביו בינה דמיון שאין יחידה

 הגוויות הושארו המיקרים בכל האחרים.
ב סביבן. מפוזרים לבושן כשחלקי גלויות,

ה את לקבור נסיון נעשה לא מיקרה אף
זיל של גופתה שגם יתכן שני, מצד גופה.

 כלשהו, נידח במקום גלוייה, הושארה פה
שיגלוה. מבלי נרקבה שם

 החקירות, שאר כל בתום פנים, כל על
 קיים היה אם לדעת המשטרה חוקרי יתהו
 סאני לבין שאוריקי זילפה בין כלשהו קשר

 לגלות יוכלו באם לדעת, קשה לייבוביץ.
 שמחה של המיקרה מלבד כי זה. קשר

 מספר במשך חברה היה שסאני אחוואל,
 יתר של קשריהן על איש ידע לא חודשים,
גומי. חטיבת של הצל׳׳ש בעל עם הנרצחות

★ ★ ★
להתאבדות חשש

כבו בביצועם מעשי־הרצח, שני ך•
ה דרכי היו לייבוביץ׳, אוריאל הודה !■

ש סאני, דומים. הקרבנות עם שלו היכרות
 פרנסתו את מצא מצה״ל השתחרר מאז

 ישנים, (קוגלגרים) מיסבי־כדורים במכירת
 התחנה־ בסביבת נערות, אחרי לחזר נהג

בתל־אביב. המרכזית
מ העיר אל שבאו נערית, הכיר שם

 הוא עבודה. לחפש כדי רחוקים ישובים
ה בעיר בחברתו לבלות להן להציע נהג

 שהיה ברכב חפצן למחוז להסיעו או גדולה.
 יאת פרארה כוכבה את הכיר כך ברשותו.

אחוואל. שמחה
 עדותו בעקבות אוריאל כשנתפס תחילה,

המכו מספר את שרשם הדרוזי הרועה של
 אחוואל, שמחה של גופתה את הסיע בה נית

 שהיד, אחד, רצח במעשה רק להאשימו עמדו
 כך לשם משטרת־חיפה. של חקירתה בתחום
 לתל־ כשהוחזר אולם לחיפה. אוריאל נשלח
בחקירתו. הדרומית הנפה חוקרי החלו אביב

ליפא
 רצופים. ימים שלושה נמשכה החקירה

 שניסר, יפתח, יהושע פקד עמד בראשה
ש כדי הרוצח, של לליבו דרכים למצוא
 סאני היה ביממה שעות 24 בפניו. יתוודה

 כי חשש שהועלה אחרי קבוע, פיקוח תחת
להתאבד. עלול הוא

★ ★ ★
שתתפשט דרש הוא

 על לעמוד החוקרים שהצליחו כל ף*
 ״אדם חשדותיהם. גברו העצור, של טיבו ^
 מפקד ברודו, פקד אמר לכל״ מסוגל כזד,

 החוקרים לצוות שצורף נפת־חולון, משטרת
ה לבין סאני בין דמיון שהתגלה אחרי

ב החשוד של בשעתו. ששוחזר קלסתרון,
פרארה. כוכבה רצח

קשר כל סאני הכחיש החקירה בתחילת
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