
 נידו שדוו נשאסוח השיחים, מנין הווצח הגיח החשיכה נשיווה
מהבורסה הביתה בדונו שהיה בבווקו, קטלניים כדוד■□ שני ויוה
הד את פילחו אקדח יריות תי

 תל- בצפון אוסישקץ ברחוב מטה ״■
 ה־ על נפל )36( אלטרוביץ יעקב אביב.

בדם. מתבוסס ביתו, סול סידרכד.
ה בערב. לשבע רסע הייתה השעה

 גבר יורדת. החלה וחשיבה שקעה שמש
 השיחים, מאחרי עמד קומה, גמוך מוצק,

וחיכה. בידו שלוף אקדח עם

__2!
השיחים

ב סוכן־מבצע אלטרוכיץ, עקוב ל
טוכלר, את מוריץ הברוקרים חברת

 והחל הרחוב. בפינת האוטובוס מן ירד
 הוא ברחוב. 98 מיספר בית לעבר צועד

כר שקט היה הרחוב בבלש. חש לא
 גשם שעה. באותה נראה לא איש גיל.

 לעבר במהירות צעד והוא ירד שוטף
כשה לפתע, לימינו. היו השיחים ביתו.

קרי שמע ,102 מיספר בית מול אל גיע
 לעברו התקדם הרוצח השיחים. מבץ אה

 והסתכל נעצר אלטרוביץ !״״סאניאק וצעק
 באקדח כנראה הבחין הוא האיש. על

 צעדים אחרי אך להימלט. וגיסה שבידו
ו הקטלניים הכדורים השיגוהו ספורים

 קצר מרחק המידרכה, על מוטל היה הוא
ומחזהו. מפיו זב כשדם מב״תו. ביותר

מיס הבית מן מישהו יצא רגע באותו
 ).36( אורלוב מיכאל היה זה .100 טר

 כששמע הרחוב, במורד פוסע החל הוא
והש המתקרב פורים בגלל היריות. את
 שמדד בטש אורלוב היד. המוקדמת, עה
 נכח מייד אך קפצונים. בשעשועי בר

ב יורה הרוצח את ראה הוא בטעותו.
 למקום, התקרב הוא קצר. פטוש קורבנו

 נבהל, לא האחרון אך הרוצח. אל צעק
 אורלוב, לעבר נוספת יריד. ירה הוא

 אינסטינקט מתוך קדימה, ידו את ששלח
הוא מהכדור. בידו ונפצע התגוננות, של

 איש לעזרה. צועק והחל הארץ על נפל
 ריק היה שהרחוב מכיוון אותו, שמע לא

ו כוחותיו בשארית קם אורלוב מאדם.
ש שכנה, הקרוב. הבית לעבר דידה
אמ מייד הזעיקה הדלת, את לו פתחה

בולנס.
שמו היה בהתנקשות שנפגע אחר אדם

 ולא דבר שמע לא הוא ).57( גבר אל
 הדרמאתית, ההתרחשות מכל מאום ראה

 הכניסה מן ספורים מטרים שהתחוללה
 במדרגות לעלות התחיל הוא לביתו.
כש וחולשה. בסחרחורת לחוש כשהחל

 חושש הוא בי לאשתו הודיע לביתו נכנס
 ומיהרה נבהלה אשתו התקף־לב. שקיבל
שהאמבו כשראתה אמבולנס. להזמין

 לרחוב. למטה ירדה לבוא, בושש לנס
 הגיע, שהאמבולנס בטוחה היתה היא

הכ את למצוא מתקשה הרפואי שצוות
אכן למטה, וכשירדה המדוייקת. תובת

ה ביתה. בפתח הונה אמבולנס ראתה
 שעה אותה עסוק היד. הרפואי צוות

 יעקב של חייו את להציל נואש בנסיון
למיכ ראשונה עזרה ובמתן אלטרוביץ,

בידו. שנגמע אורלוב אל

איו
מגיע!

א ך* ה י ש שיע וביקשה הרופא אל ניג  שיש מכיוון בעלן■״ את לראות לה • י
 משר הרופא בהתקף־לב. שלקה חשש

 ל־ התברר קצרה בדיקה ואחרי איתה,
 בלי- לקה לא שמואל כי גבר מישפחת

 הפצועים שלושת בגבו. נורד. אלא בו,
 את אך איכילוב, לבית־החולים הששו

ל הש ניתן לא בבר אלטרוביץ יעקב
פותו. את קבע ורופא הציל,

 אלטרוביץ יעקב יצא יום אותו בבוקר
 כמה מזה עבד הוא לעבודה. כדרכו
תפקי הוותיקה. הברוקרים בחברת שנים

 היה הוא בלבד. טכני תפקיד היה דו
 מגע לו ד.ש לא שכזה ובתור מבצע,
 ב- יושב היה הוא הלקוחות. עם ישיר

 ו־ לניירות־ערך, בבורסה אולם־המיסחר
מנ של ומכירה קניה פעולות מבצע היד.
 הוכו לכן הברוקרים. חברת מטעם יות

ו עבד, שבה הפניות בחברת האנשים
 כאשר בהלם, עמיתיו, בבורסה, האנשים

 אל- יעקב של האכזרי הרצח על שמעו
טרוביץ.
 מילים חסרי היו הם גם לבניין, שפניו

 שרה הזוג את הכירו הם המיקוש. אחרי
ביו שקטים כאנשים אלטרוביץ ויעקב

 הש- אמרו מאוד,״ נחמדה ״פישפחה תר.
 בעיות, היו לא פעם ״אף השכנים בחע
בבית.״ בלגאנים נשמעו לא פעם אף

 ה- החקירה צוות מצא לא זו מסיבה
ב מניע כה, עד המישטרה, של מישד

שו אפשרויות בודק הצוות לרצח. רור
 כי האפשרות הועלתה השאר בין נות.

 תיקים בניהול הצד מן עסק אלטרוביץ
 שלא שלו, פרטיים לקוחות מיני לכל

 עבד. שבה הברוקרים חברת במיסגרת
 פליליים בגורמים נתקל זו שבצורה יתכן

נוס השערה ישנה התחתון. העולם מן
 לס־ ניסה אלה מלקוחות מישהו כי פת,
 לס- נענה ומשלא זה, רקע על אותו חש

אותו. רצח אלה׳ חיטות
 אלטרו- יעקב כי היא אחרת אפשרות

 * ה- וכי טראגית, לטעות קורבן היה ביץ
בקורבן. טעה פשוט רוצת

 העולס עיסקי
התחתון

שחו התיקים מנהלי כרוקדים, ך•
הבורסה״, ״מקורבי המכונים גים י ׳

אלמרוביץ, יעקב נוצח שבו אוסישקין, מרחוב בקטעהוצח שיחזור
 הצד מן הרחוב. של האחד מצירו רק בניינים ישנס

הרוצח .1 בתמונה: הירקון. נחל אל פונה והוא וקקטוסים, שיחים שורת יש השני
) .64

 אלטרוביץ, של גופתו נמצאה זה במקום .2 השיחים. מאחרי לקורבנו כנראה חיכה
 וניסה הרצח בעת בדיוק מביתו שיצא אורלוב, מיכאל .3 המישטוה. על־ידי גודר והוא

בגבו. מכדור ונפגע לביתו הגיע גבר, שמואל .4 בידו. ונורה הרוצח, בעד לעצור


