
מ נלקחה כאילו נראית פרשה ך*
הטלוויזיה, של המתח מסידרות אחת 1 ן

 כל הוואי־צס. או המלאך, איירונסייד,
 ודאי היה סידרות באותן מהחוקרים אחד

חוק מאשר פחות לא בפיענוחה, מתקשה
תל-אביב. מחוז מישטרת רי

 תל- במחוז רצח בוצע שעבר בשבוע
 יכולה מה גם ידוע נרצח. מי ידוע אביב.
 כדי שחסר מה הרצח. סיבת להיות היתד,

 למצוא הוא החידה את לפענח להתחיל
 , נרצח. אומנם אם — הנרצח גווית את

 להתחיל איפוא :כמובן היא הבעייה
1 לחפש

 ויפה־ קומה גבה צ),8( אשרוב ידן
 שעבר בשבוע השני ביום עזב תואר,

 דיזנגוף ברחוב ריקו פורטו הביסטרו את
היה הוא במקום. עבד אילן בתל־אביב.

 הוא התחתון: העולם
ע ער תוסר ק  שי ו

ת ק ו ל ! ח ל ד ש
 מיני כל ועוד שומר־סף מלצר, בארמן,

 למקום. בדיוק שייכים היו שלא תפקידים
שלו. הפעילות מרכז היה זה

 כאשר בערב וחצי שמונה היתד, השעה
 נעלמו מאז הסואן. דיזנגוף רחוב אל יצא

 לא איש אותו. ראה לא איש עקבותיו.
 סימן ממנו קיבל לא איש אודותיו. שמע
חיים.

במדי פעם מדי נעלמים אנשים הרבה
 או יותר ארוכות לתקופות הזאת נה

 ניתן כולם לגבי לא לגמרי. או פחות,
 אך יחזרו. לא הם כי בהחלטיות לקבוע

 בסוף אשרוב. אילן לגבי שקרה מה זה
ש הידיעה, בעיר פשטה שעבר השבוע
 אש־ אילן התחתון: העולם בחוגי מקורה

חוסל. רוב
יו אילן, של הוריו בבית בגבעתיים,

 יפהפיה אמריקאית צעירה סנדרה, שבת
 חדלה ואינה להריונה השביעי בחודש
 כתיירת לארץ שהגיעה סנדרה, לבכות.
 שהכירה אחרי כשנה לפני לאילן נישאה

 אינה היא בעיר. מבתי־הקפה באחד אותו
 אילן כי בדעתה להעלות אפילו מסוגלת

 התינוק את אפילו יראה לא וכי נרצח
שתלד.

ל השבוע אמרה פד״״ משקרים ״כולם
 מה לי שאין לי ״אמרו הזה, העולם כתב

 בחורה עם ברח הוא שבטח מפני לפחד
 שלא יודעת אני נכון. לא זה אבל אחרת.

 נעלם.״ שהוא הסיבה זאת
 יותר הרבה יודעת רבקה, אילן, של אמו

 שהוא לפני ״יומיים :האם סיפרה מסנדרה.
 אותו. חיסלו כמעט במוצאי־שבת, נעלם,

ב בלילה הלך הוא לי. סיפר הוא ככה
 עליו התנפלו כשפתאום קרן־קיימת שדרות
מכו היו שלהם שהפנים גברים שלושה

 לי סיפר אילן אותו. להכות והתחילו סים
הצ הוא אקדח. דורך מהם שאחד ששמע

 סיפר הוא בו. שירו לפני מהם לברוח ליח
 להסיר הצליח איתם שנאבק שבזמן לי

 ולזהות הגרב כובע את מהם אחד פני מעל
 סיפר לא הוא אבל אותו. הכיר הוא אותו.

 זה את סיפר לא הוא היה. זה מי לי
ממי מאוד מפחד שהוא ידעתי אחד. לאף

 הוא ממי לי סיפר לא הוא אבל שהו,
מפחד.״

יריות
בקזבלו

 בה הראשונה הפעם זו היתה א
 לפני לחייו. חושש הוא כי אילן, טען /

בבית־ד,מש הופיע כאשר חודשים, מיספר
 מיכה של במשפטו כעד בתל-אביב פט

 העולם ממלכי אחד רוקנשטיין, (״פפה״)
 ״איימו להעיד. אילן סירב בבת־ים, התחתון

 בבית־המשפט, אמר אותי,״ שיחסלו עלי
 מוות.״ פחד מהם פוחד ״אני

 של בנו לפחד. טובות סיבות לאילן יהיו-
הכר ברחוב מספרה בעל אשרוב, מושיקו

 כבר עשיר פלילי עבר צבר בתל־אביב, מל
 שאילן עבירה כמעט היתד, לא צעיר. מגיל

 הורשע. גם פעמים מיספר בה. נחשד לא
 על בסמים, מיסחר על לדין הועמד הוא

 של ביתו פיצוץ על יריות, על התפרצויות,
 שורה ועוד באשדוד כליפא אלי המתווך
 אומנם שאם אלימים, פשעים של ארוכה

ה כאחד מתגלה היה בכולם, מורשע היה
 בישראל. המסוכנים פושעים

 ארוכה שורה שאיפיין המשותף המכנה
 שחלק היד, לאילן, שיוחסו עבירות

סיב־ של רקע על עבירות היו מהן

תו ש ה א פי ה פ לן של הי שרוב: אי א

נרצח?

אח תחתון עולם אנשי לבין בינו סוכים
 בשעתו שלל. חלוקת של רקע על רים,

 ביתו לפיצוץ הסיבה היתד, זאת כי חשדו
המתוו כאחד בינתיים (שנעצר כליפא של
 באשדוד). עמידר דירות בפרשת כים

 שנים ארבע שלפני האיש גם היה אילן
 הענק דהאן, (״קזבלך) בחיים לירות העז

 ביפו. הגדול השטח מלך בשעתו שהיה
 נידון אילן ממות. קזבלן ניצל למזלו,

היו אלה יריות גם אחת. מאסר לשנת רק

רכוש. בענייני סיכסוך של רקע על
 אילן הסתכסך רוקנשטיין פפה עם גם

 כי בזמנו, טען רוקנשטיין דומה. רקע על
 כמה של סכום כסף, לו חייב היה אשרוב
 גילה לא רוקנשטיין ל״י. אלפי עשרות

 זו היתד, שלא ובוודאי החוב, מקור מד,
 גילה פפה כי סיפרו דבר יודעי הלוואה.
 שלל בחלוי׳ת אותו הונה שאשרוב כנראה

הפריצות. אחת של
להכרעתו הובא ביניהם הכספי הסיכסוך

 הוא אף סוקניק, אליעזר — בורר של
התח העולם בחוגי ומוכרת ידועה דמות

 אשרוב כי פסק סוקניק הישראלי. תון
 אשרוב אך ל״י. אלף 40 לפפה חייב

 אלפים כעשרת רק החוב חשבון על שילם
 כי רוקנשטיין, טען יותר מאוחר ל״י.

 שלא כדי במישטרה עליו הלשין אשרוב
החוב. יתרת את לו לשלם יצטרך

 מדי יותר
אוייבים

 קשור היה לא אשרו־כ שאילן דא ^
מקו עם אף נמנה הוא אלה. עם רק

 היה הוא הצרפתית.״ ״החבורה של רביה
 מסעדת בעלי זמור, האחים של בקירבתם

 ושל שבועיים, לפני באש שעלתה וזוביו
מארקש, מסעדת בעלי אבוטבול, האחים

 נחטף אוד׳ המשטוה:
 בווו ח?אנו1ב אודי

[ערמו שעקבותיו
 עתה מרצה והשני בכלא, מת מהם שאחד
 ודולארים נשק החזקת על מאסר עונש

מזוייפים.
 על- אשרוב אילן נעצר האחרונה בפעם

 בינואר 16ב־ כחודש. לפני המישטרה ידי
 על פשיטה המישטרה ערכה הערב בשעות
 אילן את שם עצרה ריקוו, פורטו ביסטרו

ויהלו תכשיטים צ׳קים, כספים, כשברשותו
בהח כחשוד נעצר הוא רב. בערך מים
 ימי עשרה אחרי שוחרר גנוב, רכוש זקת

 לריאה, (״יוז׳י״) יוסף של בערבותו מעצר
ריקן. פורטו בעל

 פרשה על כתב״אישום נגדו הוגש לא
להח המישטרה הבטיחה יוז׳י, לדברי זו.

 אחרי אצלו, שנתפס מה כל את לאילו זיר
 הכסף כי החוקרים את לשכנע שהצליח

 אשתו, של כספה היה אצלו שנמצא הזר
 וכי ממם משוחררת מכונית לקניית שנועד

 לגבי גם לאמו, שייכים היו התכשיטים
 הסבר אשרוב נתן היהלומים על הבעלות

הדעת. את מניח
 אילן, של הרבגונית הקשרים הסתעפות

 את הגביל לא הדינמי הצעיר כי מוכיחה
 מאוד פעיל היה וכי אחד- לעיסוק עצמו

היש התחתון העולם של שונים בשטחים
 יכלו מי בבירור להצביע שקשה כך ראלי׳
 יותר יש נפשו. ומבקשי שונאיו להיות

כאלה. הרבה מדי
נר אשרוב שאילן יסתבר אומנם אם

התח העולם מאנשי הרבה יצטרכו צח,
אליבי. להוכיח הישראלי תון

 שאין זמן שכל הוא לשכוח שאסור מה
 אפשר אי וממילא רצח, גם אין גוויה

אילן. של ברציחתו מישהו להאשים

 קשר
להצתות

 התלונה למישטרה נמסרה אשר ^
 מפי אילן של היעלמו על הראשונה ^
 המישטרה חוקרי התייחסו משפחתו, בני

חתי תפס בטח ״הוא לידיעה, באדישות
 לבלות מקום שהוא לאיזה ונסע כה

 השביע, הראשון ביום רק אמרו. איתר״״
 נרצח אשרוב אילן כי הידיעות כאשר
 הטילו ישראל, משטרת לאוזני גם הגיעו

החקי מחלקת על המחוז משטרת מפקדי
הפרשה. את לבדוק רות

אוטו מקבלים אינם כמובן, החוקרים,
 כנכונה. הרצח על הידיעה את מאטית
 שמסיבה יתכן אפשרויות. הרבה קיימות

 להיעלם אשרוב אילן בחר אחרת או זו
 את להפיץ בעצמו דאג מסויימת, לתקופה

 ן באיזו יצא כי יתכן נרצח. כי הידיעות
 ] את ידועה ובלתי חוקית בלתי צורה

 | הוא וכי חי עדיין הוא כי יתכן הארץ.
 ן חוטפיו. על־ידי כלשהו במקום מוחזק
 ] אשרוב אילן כי לטענה הוכחה שום אין

 | אלה של דיברתם מלבד נרצח, אומנם
 לפקפק סיבה כל ושאין זאת, האומרים

 הספיק אלה, מקורות לדברי בהצהרתם.
 1 היעל- ובין מהמעצר שיחרורו בין אילן,

 ן ב־ ההצתה לפרשת גם קשור להיות מו,
 מים- בצורה באש שעלתה חוביו, מסעדת
 1 עד נמצאו לא מציתיה ושעקבות תורית
 ן אילן של היעלמו כי הנמנע מן לא היום.
זו. בפרשה גם קשור
 תל-אביב משטרת הצליחה לא עתה עד

 1 הנרצחים כשגופות רצח, חידות לפענח
 ן רצת גם לפענח תצליח האם בידיה. נמצאו

גוויה? ללא


