
 המשרתים אילת תושבי עירים **
ל נדהמו בצה״ל, סדיר שירות היום

 ייתכן, לא זה ״לא, :ואמרו הידיעה מקרא
. אורי שלנו הנערץ המורה לא ״ . . . י ו ל

 לפילוסופיה, הפקולטות בוגרי אקדמאים,
 תל- באוניברסיטת ואפריקה הרחוק המזרח
והגי מופתעות עיניים גבות הרימו אביב,

 אורי המצטיין הסטודנט לוי? ״אורי בו:
!״ייתכן לא זה לא, ? לוי

 בהלם: הוכו הקבע בצבא צנחנים קציני
 ששת מלחמת גיבור לוי? אורי ״סרן

אפ בלתי ממש זה לא, רוצח? הימים,
!״ שרי

ה במיפעל התת־קרקעי המיכרה עובדי
 כוח־ ״מנהל :להאמין סירבו בתמנע נחושת
 זה לא, לוי? אורי לשעבר, שלנו האדם

להיות!״ יכול לא
 (קונגו לזאיר עד הידיעה הגיעה ואם

 רבים קונגולזים חיילים ודאי תהו לשעבר)
 אותם כשהדריך שהעריצו, קפטן אותו על

שנע הקונגולזי הצבא של צניחה בקורם
רוצח?״ — לוי אורי ״קפטן בישראל: רך

 מפועלי הציבור, שיכבות מכל חברים
 כולם באוניברסיטאות, מורים ועד בניין
 בגבעת־ דו־קומתי ובבית בתדהמה. הוכו

 מצומק. קשיש, איש לוי, דוד ישב שמואל,
 וטען יום 30 בן שיבה זקן זיפי עטור
 אינו בני להיות, יכול לא ״זה :בלהט
!״רוצח

ת מו  ד
חר מעולם א

 ב- התשיעי החשוד הוא לוי ורי ^
 ד,מיש- גילתה מאז הנעצר מיספר,

 איש של הכדורים מנוקבת גופתו את טרה
כשבו וזאת אשרוב, אילן התחתון העולם

 המיש־ מלבד יודעי־דבר, שכל אחרי עיים
נרצח. אשרוב אילן כי ידעו טרה,
 אלה כולל כה, עד שנעצרו החשודים כל

 נגדם, חשד כל נמצא שלא אחרי ששוחררו
 בפעילות אחרת או זו בצורה קשורים היו

ה החשוד רק בישראל. התחתון העולם
 חדשות פנים היה ),33( לוי אורי תשיעי,

המישטרה. חוקרי עבור
 אורי הובל לשם בחדרה, בבית־המשפט

 אנשי טענו מעצר, פקודת להוצאת לוי
 לידיו שקיבל בכך חשוד הוא כי המישטרה

 אילן נורה שמכדוריו המתי תת־מקלע את
 כבר המישטרה חוקרי בין אולם אשרוב.

 למצוא השבוע ניסו לה הסברה, נפוצה
 אחד היה לוי אורי כי ממש: של הוכחות
מחס־ חבורת בע״נז, רצח כנופיית מאנשי

 מאוד הרבה דברים, הרבה הוא שלי ״הבן
פושע.״ לא אבל דברים,
 נשלח תל־אביב, יליד צבר, לוי, אורי

 הוא ביל״ו. הדתי לבית־הספר בילדותו
 אבל פתוח, ראש עם מצטיין, תלמיד היה
והמסו הדת ערכי אחרי במיוחד נמשך לא

הדתי. בבית־הספר בו להטביע שניסו רת,
 החליט העממיים לימודיו את כשסיים

 מפא״י, של קיבוץ ודווקא לקיבוץ׳ ללכת
 ״כל- האב: השבוע נזכר אשדות־יעקב.

 הבית. את ויעזוב שילך רצינו לא כך
 לא הגדול שלו האח גם אשתי. במיוחד
מח כשהיה עקשן. היה אורי אבל הסכים,

אותו.״ לעצור היה אי־אפשר משהו, על ליט

ש_______ האי
הנה ד שנ מו לל

 הישראלית הנוער לחברת נכנס ורי ^
 הריאלית. במגמה ולמד באשדות־יעקב

בעל צבר דמות בו ראו בקיבוץ חבריו

ד̂ביצ־י; המשוחרר
ללי ונרשם בצה״ל קבע משירות השתחרר

 והיסטוריה בפילוסופיה אקדמאיים מודים
תל־אביב. באוניברסיטת הרחוק המזרח של

ה לימודיו למרות ללימודים. עזה שאיפה
 יפה. ספרות לקרוא נטייתו בלטה ריאליים

לח כבלוע חדשים ספרים בולע היה הוא
בקיבוץ שהותו שנות בכל טריות. מניות

 אונים חסרת ישראל מישטרת ניצבה משנה יותר במשך
המשו שהמכנה רצח, מעשי של שרשרת כנגד ותושיה

 אנשי בין חשבונות חיסול כנראה היה לכולם תף
 המישטרה לחוקרי היה נדמה השבוע, התחתון. העולם

 הבלשיות התעלומות אחת את לפענח מצליחים הם כי
 של תעלומתה — המדינה בתולדות ביותר המסובכות

 סרן ניצב החשד, לפי שבראשה, בע״מ, רצח כנופיית
בתיכון. ומורה אוניברסיטה בוגר לשעבר, צנחנים

 (אך גבוה תשלום שתמורת אכזרית, לים
 ועדת פרקליטי של מזה בהרבה נמוך

 פסקי־דין לפועל מוציאה היתד, ויתקון),
 חיסול של רקע על התחתון, בעולם מוות

 הפשע עולם אנשי בין אישיים חשבונות
הישראלי.

 חשוד בבחינת הוא לוי אורי זה בשלב
שנח בפרשה, אחרים חשודים כמו בלבד.

 אילן של הרצח במעשה חלק בנטילת שדו
שהואש מבלי אחר־כך וששוחררו אשרוב

ית נגדו החשדות שגם ייתכן כלל, מו
 זה היה זאת למרות כמוטעים. ויתגלו בדו

 דמויות של בגלריה לגלות, יוצא־דופן
 את הרצח למעשה שנקשרו התחתון העולם
אוניבר בוגר תיכון, מורה של דמותו
 נראה לרגע בצה״ל. פלוגה מפקד סיטה,

היש מהמציאות לא לקוחה הדמות כי היה
 פרי של בלשי סיפור מאיזה אלא ראלית,
כריסטי. אגאתה או מייסון,
 דוד הזדעזע טעות,״ כאן יש לא, ״לא,

תי ממוצא צבר בפנסיה, בניין פועל לוי,
 אשתו. עליו מתה חודש לפני שרק מני,
ה ימי 30 את לסיים הספיק בטרם עוד

שזי זקוניו, בן את המישטרד, עצרה אבל,
 כחשוד פניו, את גם עיטרו אבלים זקן פי

אשרוב. אילן לרצח בשייכות
לוי, דוד אמר פושע,״ אינו שלי ״הבן

 יעזוב. שהוא דעתו על איש העלה לא
ב אבל דבר. לכל משק כבן אותו ראו

 את אורי שינה הצבאי שירותו תקופת
דעתו.
 לדרגת עד הגיע בצנחנים, שירת הוא

ב בהיותו עוד קבע. לשירות וחתם סגן
ל עד אקסטרניים בלימודים המשיך מדים
 לצבא,״ ״כשהלך הבגרות. תעודת קבלת
 שירות רק שישרת ״חשבנו אביו, נזכר

 הצבא שאחרי . דיבר עוד בהתחלה חובה.
מת התחיל אחר־כך אבל לקיבוץ. יחזור
הר דיבר לא הוא ברצינות. למדים ייחם
 בשקט. ומדבר גדול שתקן היה תמיד בה.

 הבננו בדרגות, עולה שהוא כשראינו אבל
 באוניברסיטה ילמד שהוא שלנו שהחלום

וגז.״ הולך
נז לביקורים,״ הביתה בא היה ״הוא

 היה לפעמים בהפתעה. ״תמיד הזקן, כר
 כל את טוב. נורא היה הוא חבר. מביא

 שלו. לחברים מחלק היה שלו הבגדים
 יפים. סוודרים לו סורגת היתד, אחותו

ה היו חבר, מביא היד, כשאורי בחורף,
 היד. אורי מהסוודרים. מתפעלים חברים
 זד, קח! בעיניך? ,מוצא־חן אז: אומר
״ !׳שלך

ה עם התחתן שאורי סברו כשכולם
ונסע חתימתו את לפתע הפסיק צבא,


