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 הקהל אם ספק ספורות. שניות נמשכה
 בה. השגיח האחוריים בספסלים הסתמי

אמ והיא — והבינו שהבחינו, לאלה אך
מדי. יותר אפילו — לאחדים הכל. רה

 ברונו נחמן ד״ר התורן, השופט בפני
 )33( ואלישע )38( יהושע ניצבו יעקבי,
 בכך המשטרה על-ידי החשודים מזרחי,
 (יום־ יוסף את לחסל רוצחים צמד ששכרו

 של סניגורו כאשר לפתע, מזרחי*. קאי)
 את נשא קאזים, חיים עורו״הדץ יהושע,
 ״אלה דבריו: לתוך מזרחי התפרץ דבריו,

 מאורגנת בגופייה הם יוסקאי את שחיסלו
השתתק. ומייד — במפתיע פלט ומסוכנת,״

מת הוא כי בבירור, עליו היה נראה
 דוממים מבטים שפלט. המעט על אף חרט

המ אף כי הבהירו האולם, בחלל שחלפו
 מזרחי, יהושע מדי. יותר היה הזה עט

 על שעבר כמעט — אלה מבטים אמרו
ה בעולם ביותר החמורה הלאו מצוות

שבחוץ. לעולם הסודות גילוי תחתון:

 ברגע יהושע, עצמו חשף מידה באיזו
כ העצמית, השליטה אובדן של זה קצר

ל האחראים של בעיניהם ביטחוני, סיכון
יגלה. העתיד - ביטחוניים סיכונים חיסול

תיבת
פנדורה

שלהם. משפחה קרוב לא *
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 אלישע יוסקאי. רצח גייזום כחשוד יעקגי, גרונו ד״ר השופט בפני בתל״אביב, השלום ן
נתל־אביב. מזרחי עזרא אחיו, של הירצחו נשיבות חוזכרו כאשר בבכי פרץ הנוקשה \
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מזרחי אלישעמזרחי יהושע

 ב- נוספים ושניים כצוואר כדור 0 **
לח שימשיך מגבר מצפים אין גוף, <
 שספג מזרחי, (יוסקאי) שיוסף אלא יות.
 ליל בחצות האלה הכדורים שלושת את

 הוא נוקשה. גבר היה שבועיים, לפני שישי
תי ופתח — רוצחיו תוכניות את שיבש

 תוצאותיה שאת אימתנית, פנדורה בת
 יוולדו, זו פנדורה מתיבת לדמיין. קשה

נו רצח מעשי הקרובים, ובחודשים בימים
יודע. אלהים רק כמה, ספים.
לא הכרתו, את מאבד יוסקאי היה לוא

 למוות, דם ושותת בחייו, ההתנקשות חר
נו כתעלומה נרשם הסתם, מן הרצח, היה
ישראל. משטרת בתיקי ספת

שבוצעה ההריגות שרשרת כמו בדיוק

0שת שמו
 מרצח החל — האחרונות השנתיים במשך
 אלמליח. אהרון ראשו, ושומר מזרחי עזרא
 מנזר ליד שנמצא תנעמי, גואל לרצח עבור

ש חדד, אמנון לרצח עבור השתקנים.
 לעודד עבור ברמת־יצחק. בביתו נרצח

תנ זוהרה של בביתה שנרצח קפליצקי,
 ברציחתם וכלה גואל. של אלמנתו עמי,
בביתם. ואשתו, אורפלי אהוד של

 לרשימה להוסיף יש יודעי־חן, כדברי
 חברת מעובדי אחד — נוסף גבר גם

 אדם במקומו נרצח שבטעות — ברינקס
ה של המיבצעים קצין ליבנה, דוב :אחר

חברה.
מעגל
מים אי

ה את לאבד סירב שיוסקאי לא
ן  מטר, 300כ־ זחל דם, שותת כרתו. ל
 לבית־חולים. הובהל במונית, שנתקל עד

 לגלות כדי מספיק זמן בחיים נותר שם,
רוצחיו. שמות את לחוקרים

 טיפוסים שני האימים, מעגל נפתח כך,
 אגרי- אברהם התחתון, בעולם ידועים
כ נעצרו ),33( מנחם ושמעון )49( שבסקי

 המשטרה, לטענת יוסקאי. ברצח חשודים
ב יוסקאי ציין שאותם השניים הם היו

רוצחיו.
 יהושע נעצרו מכן, לאחר ספורים ימים

הרא הנרצח של אחיו — מזרחי ואלישע
לטע מזרחי, עזרא הדמים, בשרשרת שון
 ברצח החשודים אחד הודה המשטרה, נת
הרצח. לביצוע אותו שכרו האחים שני כי

 אם שספק מדהימה. הודאה זו היתה
 מלוא את לקלוט הצליח בישראל הציבור

 הפשע בהיסטורית לראשונה משמעותה.
רוצ של מכל הבזוי הנשק הופעל במדינה,

 לא — רצח של העידן נפתח שכירים. חים
נא כמו נתפס, אך מפוקפק, מניע מתוך
 — הלשנה מפני פחד או לכנופייה, מנות
לירות. חופן בעבור אלא

מבכ גירסה באיזו תלוייה התשובה
בפר הגירסאות, ומספר להאמין. רים
 עלילת כמו השבוע והתפתחה שהלכה שה

 העליזים, שיקאגו מימי גנגסטרים סרט
אינסופי. היה

 פקד המשטרה, נציג השופט בפני טען
 ביקשו האחים ״שני פרסבורגר: יהודה
 ברצח חלקו על כנקמה יוסקאי את לרצוח
שנתיים.״ לפני אחיהם

היו: זו גירסה בעד הנימוקים
 רצח בעת במקום, נוכח היה יוסקאי

 על לשנתיים, קרוב לפני מזרחי, עזרא
 בתל־אביב. סמואל הרברט בכיכר ■המידרכה

 לא מזרחי, של ראשו שומר שהיה למרות
 אבו, סלומון הרוצח, אחרי לרדוף יצא
 מכן לאחר אותו לזהות גם הצליח לא

בבית־המשפט.
בביתו, חולה מזרחי שכב הרצח, ביום

 היה מקום. לשום לצאת אמור היד, לא
 ושותפו ידידו ראשו, שומר יוסקאי, זה

 מהבית אותו שהזעיק ההימורים, לעסקי
 יום- של קריאתו בעקבות טלפון. בצילצול

ה אל — מביתו מזרחי עזרא יצא קאי,
 היה יכול לא זו, גירסה לטענת מוות.

 אותו יופיע עזרא כי לדעת אבו, הרוצח,
 ומידע מראש. מידע בלי — ברחוב יום

ליוסקאי. רק היה כזה,
 לאחר מספר חודשים :נוספת טענה

 ה־ בין השמועה חלפה עזרא, של הרצח
 באלמנתו עניין מגלה יוסקאי כי חבר׳ה

 נוספת סיבה לו היתה :המסקנה עזרא. של
מעזרא. להיפטר

 כי הטענה, מאחורי ההגיון היה מה
 באמצעות חיסלו, מזרחי ואלישע יהושע

יוסקאי? את שכירים,

 סניגו־ משיבים יער, ולא דובים א ^
 גירם־ עזרא. של אחיו שני של ריהם /
 פנו עזרא, של רציחתו מאז שלהם: תם
 מסויי- אזרחים פעמים, מספר האחים, אל

 רוצחיו שם את לגלות להם הציעו מים,
 דם. ניקמת עבורם לבצע ואף אחיהם, של

 מסעדה בעל היה האלה האזרחים אחד
 כי מסכימים הצדדים (כל בתל־אביב. יקרה

אלא היה לא אבו, סלומון בפועל, הרוצח


