
 חברותיה־למיקצוע בדומיה במחזה קיפו
 ביטון: יפה מהן. אחת סיפרה אלים. של

 חודשים. שיבעה לפני אלים את ״הכרתי
 הגיעה שהיא הראשון ביום אותה הכרתי
 ברחוב ביחד עבדנו מאז לתל־אביב. מרמלה
הירדן.
שומ היו לא שקטה, בחורה היתה ״היא

 אותנו שעצרו מתי שלה הקול את עים
 אהבה ברחוב פה בחורה כל שוטרים.

טו הכי מעולה, תופרת היתה היא אותה.
בגדים. לנו תופרת והיתד, ברמלה, בה

 שלה, החבר עם חתונה על חשבה ״היא
 בבאר־שבע להשתקע תיכננו והם מורדוש,
 חיה היתה היא חדשים. בחיים ולהתחיל

 אליו באות אפילו מורדוש, עם הזמן כל
 דחה תמיד הוא בחורות. הרבה הזמן כל

 אף רצה ולא אלים, את אהב הוא אותן.
שלו. בחדר שתבוא בחורה

 אמרה והיא אותה, ראיתי לילה ״באותו
אמר בחצות. בערך היה זה להישאר. לי
 בבוקר הביתה. והלכתי עייפה שאני לה תי

 מורדוש הגופה. את לזהות אותי הביאו
 את שיזהה רצו הפתולוגי. למכון הלך

 את להחזיק יכול היה לא הוא הגופה.
בקיר. הראש את ודפק השתולל עצמו,
 והיא אבא, לה היה לא יתומה. היתד, היא
 לבקר לרמלה, בשבוע פעם נוסעת היתר,

 גם היא שלה. והאחיות שלה אמא את
כסף. קצת להם מביאה היתד,

 היה בלילה. לעבודה .באה היתד, ״אלים
היר פינת הירקון ברחוב קבוע מקום לה
 וטבעת, תכשיטים עם באה היתר, היא דן.

מאוד.״ יפה והיתה

 אשמה ״בכל
המישטרה״

 אלים.״ את הרגה המישטרה ה ¥
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 שרביט. אליס של בעלה־לעתיד להיות כונן
בלילה, לעבוד צריכה היתה היא ״בגללם

 נתונות שרביט ארס
כווצה שחננו■ דנני

 מגיעה היתד, שהיא פעם כל ביום. ולא
ועוצ המישטרה באים היו לעבוד, בבוקר

 יושבים היו השוטרים הקליינטים. את רים
מה הקליינט יוצא שהיה וכמו בתצפית,

 אחר- אותה. ועוצרים מזנקים היו הם חצר,
ואומ הקליינט את בצד לוקחים היו כך

 עדות. לתת לך כדאי ,תראה, לו: רים
 יתפרסם׳. והעסק אותך נעצור אז לא, אם

ל בשידול אותה מאשימים היו אחר־כך
זנות.

הרצח אחו׳ בבוקר בחצר, שנתגלתה כני אליס, של גונתה
ארבעה-חמי־ איזה אוספים שהיו ״אחרי

 למיש״ אותה מביאים היו נגדה, תיקים שה
לע לה נותנת היתד, המישטרה אם פט.
אותה. רוצחים היו לא בבוקר, בוד

 אלנבי, ברחוב במועדון אותה ״הכרתי
הדי שתי את מכרתי בה. התאהבתי ומייד

 דירה לקנות שנוכל בשביל לי, שהיו רות
להת צריכים היינו ולהתחתן. בבאר־שבע

מחו פחות בעוד בספטמבר, באחד חתן
דש.

 אוהב הייתי זהב, בחורה היתה ״היא
 חזקה אהבה בינינו היתה מאוד. אותה

 ואבא מאמא טוב יותר היתה היא ביותר.
בשבילי. הכל היתד, היא שלי,

צרי היתד, היא המישטרה ביגלל ״אבל
 המנייאקים שכל מתי בלילה, לעבוד כה

 לא שלי החיים עכשיו כאן. מסתובבים
 אנסה שאני או להתאבד, אנסה אני שווים.

 הרוצח את לחפש בשביל למעצר, להיכנס
אותו. ולהרוג אלים של

צעיר, בחור ,אתה :לי אמרו ״השוטרים
 ותתחתן׳. אחרת בחורה תמצא תעבוד, לך

אלים.״ בלי יכול לא אני אבל
כלו מהם ארבעה אחים. 11 למורדוש

שונות. עבירות על אים
 ג׳ירס, מזל איזור, מאותו אחרת פרוצה

 אלים. של בשיבחה לספר היא אף ידעה
 מכולנו. הכי־השקטה בחורה היתה ״היא
 של לחצרות להיכנס מפחדת היתה היא

 זה בשביל הלקוחות. עם בלילה הבתים
 מרצונה. לשם הלכה שהיא מאמינה לא אני

בכוח. אותה גרר שהרוצח כנראה
 הוא מכירות. אנחנו ברצח החשוד ״את

 הרצח לפני יומיים באיזור. כאן הסתובב
 אחרת, בחורה לחנוק ניסה הוא אליס של

 לצעוק, התחילה היא בבן־יהודה. שעובדת
 נכנסה הצעקות, את ששמעה אחרת, ופרוצה

הב אותה. והצילה מוט־ברזל עם לחצר
 לזהות למישטרה עכשיו הלכה ההיא חורה

בתמונות. החשוד את
הבל בכל אשמה המישטרה זה ״אבל

 לעבוד לנו נותנת לא המישטרה הזה. גאן
 ולסכן בלילה לעבוד צריכות ואנחנו ביום,

שלנו.״ החיים את

הפרוצה
תו זירזה או

 לאחד מייד שהוקם החקירה וות **
 רב-פקד את היתר, בין כלל, המקרה, £

ספו שבועות לפני שהתמנה מזור, סנדו
 ביחידה מיחלק־תישאול בראש לעמוד רים

המוכ אחד מרה, דני פקד ואת המרכזית,
בתל־אביב. התישאול שבקציני שרים

 הצלחות כמה נזקפות מרה של לזכותו
 מרוז זה היה חמורים. מעשי-פשע בפיענוח

 את שחקר צוות־החקירה, בראש שעמד
 קטלן הזוג בבית הקטלני הפיצוץ פרשת

 את מצאה שבו ),2094 הזה, (העולם ביפו
 של הצוות אשכנזי. רינה הצעירה מותה
 צעירים, שני לדין להביא הצליח מרה

ל בקשירת־הקשר הורשעו יותר שמאוחר
 חלקית, הצלחה זו שהיתה אלא פיצוץ.

 לדין הובאו לא ההוא הפשע מבצעי שכן
מעולם.

 דני עמד שבראשו אחר, צוות־חקירה
 את קצר זמן לפני לפענח הצליח מרוז,

 מוביל־הכספים של הסבוכה פרשת־הרצח
 בר־ שוד במהלך שנרצח צ׳מפיון, מחברת
).2112 הזה (העולם מת־גן

הת אליס רצח של החקירה בתחילת
עדו בגביית ומרה מזור של הצוות חיל
 כהן ממורדוש היתר בין שיגרתית. יות

 אלא הקורבן. של ומחברותיה־למיקצוע
כבר הגופה, גילוי לאחר מיממה שפחות

ה בידי במעצר נתון החשוד־ברצח היה
 שוחזר כבר האחרון ובלילה,־שבת חוקרים,

 במצלמות והוסרט החשוד על־ידי הרצח
המישטרה.
כא החשוד של לביתו הגיעו החוקרים

 הגבר, של זהותו את לבדוק החליטו שר
 נשבר הוא במקום־הפשע. נמצא שארנקו

 והודה החקירה, של מוקדם בשלב כבר
 לזרז ניסתה שהפרוצה טען הוא במעשה.

הת והוא המיני, האקט את לסיים אותו
ארצה. אותה והטיל רגז

מפ פחות היתד, לא החשוד של דמותו
 עבודת־ על השוקד סטודנט הוא תיעה.

 במעבדות־המוד בפיסיקה, שלו הדוקטורט
 בן רווק תל־אביב, אוניברסיטת של קר
במוס פסיכיאטרי בטיפול היה שבעבר ,32

 אותו עצר שופט־שלום לחולי־רוח. דות
יום. 15ל־

 בקרן שוקרן, מנחם של בבית־הקפה
 לשבת ממשיך והירקון, אלנבי הרחובות
להתנחם. ולמאן בבכי למרר כהן, מורדוש

נהן־מודדוש מרדכי וידידה, אריס
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