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ה נהג עופרי,. יורם אפק. בצומת עמדה
 את וראה לאחור הציץ המופתע, מונית
מהמו ובורחים במהירות יורדים נוסעיו

ש שרעבי, יגאל לתוכה נכנם במקומם נית.
 מראש־העין, שטחי באופן הנהג הכיר אותו
שלוף. אקדח ובידו

 לו תראה הנהג, ליד התיישב שרעבי
 לתל־ מהר ״תיסע וציווה: אקדחו את

 בידו וכעוס, עצבני נראה הוא אביב.״
 ובשניה לבנה ניילון שקית החזיק האחת
 הקדמית השימשה לעבר אקדחו את כיוון

 הנהג, את זירז מהר,״ ״סע המכונית. של
בך.״ לפגוע רוצה לא ״אני

 תל־אביב, לכיוון לנסוע המשיכה המונית
ב הרמזור וליד רבה היתה התנועה אך

 כמעט המונית נעצרה כפר־אברהם צומת
 מכשיר־ ובידו אזרחית לבוש גבר כליל.
 קדימה הביט הנהג למונית. התקרב קשר
 לא הוא איש־מישטרה. לפניו כי והבין

שר את ראה כאשר מאומה לעשות הספיק
ה ויורה. לרקתו האקדח את מצמיד עבי

 לאיטו צנח שרעבי של וראשו צעק שוטר
המושב. לעבר

קטטה
במישחק־כדורגל

ה לא הוא צ ר
- בשער לעמוד

ה צ ר פ 1 כ ל
גרש במי קטטוו!

השכונתי המורגל
 עצמו ואיבד המונית את חטף פאניקה,

במישטרה. נתקל כאשר לדעת
ה היה מה לברר התחילה המישטרה

 שני בין יריבות היתד, ואם לרצח, מניע
 היה להם שהתגלה מה הצעירים. הגברים

 פעוטה קטטה — וחסר־ערך מוזר מניע
 לפני הששי ביום שכונתי, במישחק־בדורגל

 של חייהם כי להאמין היה קשה הרצח.
תק אותה בגלל קופחו צעירים גברים שני
בלתי־חשובה. רית

ה ה | ב שהתחילה דרמה, של סופה הי השכו הכדורגל במיגרש הששי יום י
ה שרעבי הובא כאשר בראש־העיז. נתי

 ביותר הפופולריים השעשועים אחד
 אחרי־הצהרים ׳ששי בימי בראש־העין

חברים כמה שכונתי. מישחק־כדורגל הוא
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 עליו הביטו השרון, לבית־החולים גוסס
 לפני להן. מוכר הוא כי ונזכרו האחיות
 הובא במוצאי־השבת, בלבד, ימים שלושה
 בשם צעיר על־ידי לבית־החולים שרעבי

הימני. בצידו פצוע כשהוא פדל, יצחק
 שהיה למרות קשוח. גבר היה שרעבי

 לא ומכאיבה, קשה בצורה בשבת פצוע
 על־ידי נשאל כאשר צעק. ולא התלונן

 הסביר נפצע, וכיצד לו קרה מה הרופאים
 לא הוא ונפצע. מאופנוע נפל כי בקצרה
 לא הפציעה אולם במצבו. איש האשים
 מאופי נפילה של תוצאה לרופאים נראתה

 באוזני גם אך מישטרה. הזמינו והם נוע
 גירסתו על שרעבי חזר המישטרה חוקר

מילה. הוסיף ולא
ה חטיפת נסיון את שחקרה המישטרה,

 שרויה היתד, שרעבי, של והתאבדותו מונית
 איש פלילי, עבר היה לא לצעיר באפילה.

 סיבוך על לספר ידע לא מישפחתו מבני
 להובילו היד, שיכול דיכאון או רומנטי

 מחוסר שכב עצמו שרעבי להתאבדות.
להו היה יכול ולא בבית־החולים הכרה

מפיו. הגה ציא
ב למחרת רק להתבהר התחילה הפרשה

 בן פדל (״מוטי״) מרדכי של גופתו בוקר.
 בתוך נמצאה הוא, גם מראש־העין 25ה־

 הקיבוצים אחד של במטע סוסיתא מכונית
אק ביריית נרצח מוטי ראש־העין. בסביבת

 את שמצא החקלאי במוחו. שפגעה דח
 והחוקרים למישטרה כך על הודיע הגופה
 כדי במקום שמצאו הקליעים את אספו

במעבדה. לבדקם
מע כאשר נמצא הכפולה לחידה פיתרון

ב שירה האקדח כי גילו המישטרה בדות
 חוקרי הבינו אז זהה. היה הגברים שני

 פדל מוטי את רצח שרעבי כי המישטרה
 רץ במכונית, הגופה את השאיר במטע,
בהתקפת וכשהוא ברגל, הראשי לכביש

ומעבי כדורגל משיגים יחדיו, מתכנסים
וידידו חובבני במישחק השעות את רים
 התנהל פדל של ביתו שליד בבית־הספר תי.

האח היה פדל שבוע. מדי כזה מישחק
מתק- היו החברים ויתר לכדור ראי

־ עגול הוא הנדוו
הכדורגל רק לא

ם ; \ א ל א
ר ו ד ח כ ד ק א ה

 בדרך־כלל המישחק. את ומארגנים בצים
שבי אורח כל אך קבועים, השחקנים היו
בברכה. מתקבל היה להצטרף קש

״יהיה
בסדר!״

בית שליד למיגרש הגיע היום אותו ך*
 היה לא הוא שרעבי. יגאל גם הספר ■״

 השחקנים. את הכיר אך שיכון, אותו תושב
 הציב ופדל למישחק להצטרף ביקש הוא

 בשכונה ידוע שהיה שרעבי, בשער. אותו
 ב־ לשחק דווקא רצה ומדון, ריב כאיש

ה בתפקיד שבע־רצון היה ולא מיגרש,
 ופדל. שרעבי בין קטטה התפתחה שוער.

למהלו הגיעו והדברים קללות החליפו הם

 הניצים. בין הפרידו השחקנים יתר מות.
 נמשך והמישחק מהמיגרש, הורד שרעבי
כרגיל.

מ אחד בוני, נחמיה גילה לילה באותו
סו של גדולה כמות כי הכדורגל, שחקני

 הוא מכוניתו. של למיכל־הדלק נמזגה כר
 המעשה את ייחס אך במישטרה, התלונן לא

 הוא הפריד שם הכדורגל, במיגרש לקטטה
המתקוטטים. בין

 בשבת, למחרת, היה הפרשה של המשכה
 הצעיר אחיו פדל, יצחק בערב. תשע בשעה

 בדמו מתבוסס שרעבי את מצא מוטי, של
 לקח יצחק השכונה. של ראשי ברחוב

 פצעו נתפר שם השרון, לבית־ד,חולים אותו
 מאו* שנפל בשעה נפצע כי הצהיר והוא

ל שהוזעקו חוקרי־המישטרה גם פנוע.
זו. גירסתו את לערער הצליחו לא מקום
 התברר לא שרעבי את פצע באמת מי

 שמר השתקן הגבר כי נראה אך מעולם,
 נקמתו את לנקום והחליט בלבו סודו את

 השבת מיום המישטרה. עזרת ללא בעצמו,
נו מאורעות כל היו לא השלישי היום עד

 וחיי מפצעו החלים שרעבי בשכונה. ספים
כסדרם. נמשכו המעורבים כל

 פדל, מוטי חזרו בערב השלישי ביום
נו בני־מישפחה וכמה יצחק, הצעיר אחיו
 אחרי היתד, השעה מבית־ד,הורים. ספים
 והתכונן בפיג׳מה לבוש היה ומוטי תשע

 פגשו הבית ליד אולם לביתו. להיכנס
 יחד במכונית שישב שרעבי, את האחים

 מוטי כי שרעבי כשראה חברים. שני עם
 ניילון שקית ובידו מהמכונית ירד מגיע,
 ״רגע, לו: ואמר למוטי ניגש הוא לבנה.

התר היריבים שני אתך.״ לדבר רוצה אני
 המכונית. מאחרי ושוחחו צעדים כמה חקו

 יכול לא אך בהם, הביט מוטי של אחיו
ראה הוא שיחתם. נסבה מה על לשמוע היה
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הגדר. ליד נקבר הרוצח זה. ליד זה ייקברו

 יודע אינו איש עימו. אבד וסודו להכרה,
 שבהם אחרונים רגעים באותם קרה מה

 כדי ד,סוסיתא במכונית הגברים שני נסעו
 את שרעבי תיכנן האם סולחה. לעשות
 הניילון בשקית איתו לקח ולכן הרצח,
 אולי או והכדורים? האקדח את הלבנה
לשחק ולהמשיך סולחה לעשות התכוון

ד רצח גי ב
כדורגל

/

קבר
הגדר ליד

 לבש שאותה הפיג׳מה על מצביע אחיו את
 בפי- אני ככה, לבוא יכול ״איני כאמור:
גיסה.״

 שני לפתע הזניקו מדברים השניים בעוד
 כשהם מכוניתם, את שרעבי של חבריו

 שרעבי: לעבר וצועקים רב שאון מקימים
בסדר.״ ״יהיה

 דקות, חמש במשך שוחחו ושרעבי מוטי
 יצחק. של הסוסיתא למכונית נכנסו ואז

 לעשות רוצה שרעבי ■כי לאחיו אמר מוטי
 כדי לביתו לנסוע ממנו וביקש סולחה,
 במכונית נשאר שרעבי רק בגדים. שיחליף

 ונכנסו ירדו מישפחתו ובני מוטי כאשר
כש במהירות בגדים החליף מוטי הביתה.

 לפיג׳מד, מעל ומכנסיים חולצה לובש הוא
 בני־המישפחד, ונעלם. שלום אמר הוא שלו.

 והיא מותנעת ,סוסיתאד מכונית את שמעו
היריבים. שני כשבתוכה מהמקום הסתלקה

 שמישהו האחרונה הפעם ■וזיתה ו ל
ל נמצאה גופתו בחיים. מוטי את ראה י

 ואחיו הסוסיתא, של הנהג במושב מחרת
 חטף שרעבי בבית־ד,חולים. הגופה את זיהה

 במכונית שנעלם אחרי כשעה המונית את
 מי היה כי חשדה המישטרה מוטי. עם

 אל הרצח ממקום להגיע לשרעבי שעזר
 המונית, את עצר שבו הראשי הכביש
 של ׳חבריו שני נעצרו החקירה במהלך
סני אולם חסיד. ומשה בוני יגאל שרעבי,

 ראש־העין, יליד הוא שגם דויד, ח גורם,
 אמר ודרכיה, סימטאותיה את היטב ומכיר

 הדרך את לעשות אפשר כי בבית־המישפט
 עצר שבו הצומת ובין הרצח מקום שבין

 רצים ״אם דקות. בעשר המונית את שרעבי
 הסביר מאוד,״ קרוב זה המטעים דרך

הסניגור.
חמי חקירת־המישטרה, נסתיימה בטרם

 גם נפטר פדל, מוטי רצח אחרי ימים שה
מעולם שב לא הוא בבית־החולים. שרעבי

 גברים שני מוטי? של בקבוצה כדורגל
 קטטה של מחירה בחייהם שילמו צעירים
במישחק־כדורגל. עלובה
 באותו נקברו שרעבי ויגאל פדל מוטי
 מוטי, של אחיו בית־קברות. באותו שבוע
 דאגו נוספים חברים וכמה ויצחק ראובן

 מוטי לקורבנו. סמוך יקבר לא ששרעבי
 שרעבי, רוצחו, בית־הקברות. בתוך נקבר
 היהודים שנוהגים כפי הגדר, ליד נקבר

ה במתאבדים. דג !■ אדון אי

ראו הבכור, האח דורשלחקור
 כי חושד הוא פדל. בן

לרוצח. ׳עזרו אשר נוספים אנשים
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