
 שנה. כחצי לפני בוזל־אביב במנעדון שצולם כפי טוכלר, את מוריץ הברוקרים חברת
בן־גל. חשוד שבה לפרשה קשר כל לה ושאין ערב באותו איתו שבילתה ידידה לצידו,

שד בני־השמנת
תל־אביב, צפון

ם י פ י ה ידי יד
השווים והיפות,

ו אה שוצחו בנ
וקע עד הבווקו

נספים, ן׳ עם? שד
מטבע ז והבוחוו

חריגים. מעשים או מריבות, בדירה היו
וה בכבוד לדירה בשותפתו נהג רונן

 הבית בעבודות עזר הוא רבה• הערכה
ד מראש שילם הוא נסיעתו לפני ובאירוח.  ־

 שהוא לתמי ואמר חודשים, שלושה עבור
 לה הודיע כשנעצר, באירופה. לטיול יוצא

 לא שהיא סיפרה ההמומה תמי מעצרו. על
 בפרשת מעורב שרונן בדעתה מעלה היתר,

ה אמרה בו,״ חושדת הייתי ״לא הרצח.
 בתצוגת־ היתה הרצח שביום דוגמנית

באילת. אופנה
 אלט־ את רצח שהוא טוענת המישטרה

 נהג אביו, מבית גנב שהוא בנשק רוביץ
 איתו בקשרים נמצא אינו שכמעט אגד
 המישטרה, גירסת ־פי על ליזיקה. ועם

 שני־שגיא יוצאת־דופן. בדרך הנשק נגנב
 _ אותו צבעו טרנזיט, רכב שכרו ובן־גל

 חברת־גאז. של מיסחרי סמל עליו והדביקו
 בעורמה לדירה נכנסו סרבלים, לבשו הם

 את וגנבו בגאז דליפה לתקן באו באילו
 באותו מילימטר. 22 של קוטר בעל האקדח
 נורתה המישסרה, בידי שנמצא אקדח,

 בסוף בן־דויד, רבקה פתח־תיקווה, תושבת
 אלוף־מיש־ של אשתו היא רבקה דצמבר.

הרצו מושל בן־דויד, עופר במילואים נד,
 פתח־תיקווה מישטרת חוקרי לשעבר. עה

מצאו. לא אך לרצח מניע אז חיפשו
וחברו שרונן המישטרה טוענת עתה

י  הוא וכאשר פשוט, היה תרגיל י
 בחקירת דרמאתי מיפנה חל הצליח י י

 ביום אלטרוביץ. יעקב הבורסה עובד רצח
 של למעצרו 33ה־ היום שעבר, החמישי
 הוא בן־גל, (״גילי״) גיל ברצח, החשוד

 לחדר־ בדרכו לחקירה. נוספת פעם הובא
 שני־שגיא. רונן בחברו הבחין החקירה

 בסיוע כחשוד נעצר שחברו לו נאמר
 שבכל הצעיר, בן־גל. ביצע שאותו לרצח
 ונתן דיבר, ולא נשבר לא חקירתו שלבי
הפר על מאומה יודע אינו שהוא להבין

לגביו. המכריע הוא זה שרגע הבין שה,
 הוא אז שגי. ידבר ידבר, לא הוא אם

 החל כאשר העייפים, חוקריו את הפתיע
 המבצע רצח סביב באמת קרה מה לספר

 טוכלר, את מוויץ הברוקרם חברת של
שעבר. בחודש
גירסתו, את למסור סיים שבן־גל אחרי

 השני לחדר לפנות אלא לחוקרים נותר לא
 ציבעונית, יותר הרבה דומה, גירסה ולקבל
שני־שגיא. מרונן

 יכלה בצהריים, השישי יום למחרת,
מצל אל לחייך תל־אביב מישטרת צמרת

 העיתונאים לפני ולתאר הטלוויזיה מות
 אלטרוביץ. רצח פוענח כיצד בפרוטרוט

 שעליו וולף, צבי ,צוות־ד,חקירה ראש
 קשה ביקורת החקירה כל לאורך נמתחה

 בן- פלורה ועתרתו, )2374 הזה העזלס
שבו חמישה אחרי לראשונה, יכלו היון,
 לישון ללכת חקירה, של אינטנסיוויים עות

דאגות. ללא
 השלישי ביום בעצם התחיל המיפנה

 הורד בן-גוריון שני-שגיא רונן שעבר:
 באותו ונעצר. שני־שגיא רוגן מהמטוס

מע בתל־אביב בבית־המישפט הוארך יום
 על־פי נוספים, יום 15ל־ בן־גל של צרו

 המישפטי היועץ ובאישור המישטרה בקשת
 30 בתום זה היה זמיר. יצחק לממשלה,

 מחלקת־ד,חקירות ראש וולף, מעצר. ימי
 דויד השופט לפני הציג הירקון, במרחב

 ובר־ במיספר, השני סודי, מידע בר־אופיר
 לעורכי- יאפשר לא שהוא הודיע אופיר

 לוויני וירון שיינמן דגי ברגל, של דינו
 עורך־ איש־המישטרה. את לחקור שטיין,

שצוות־החקי־ בהתרגשות טען שיגמן הדין
 לאותו ושעד עצמו, סביב מסתובב רה
 דבר שום לבן־גל החוקרים הציגו לא יום

 גרס שיינמן לרצח• אותו הקושר מהותי
 מעצר את ולהפסיק להתערב השופט שעל

 מזוקן בן־גל, ישב האולם בצד מרשו.
 אחרי בסקרנות ועקב שתק הוא !ורציני.
 שישבה מישפחתו ואחרי באולם, הנעשה

 על וולף הפקד עמד זמן אותו בכל שם.
 לו היתד, לחייך. פסק ולא העדים דוכן
 החשודים נעצרו זמן באותו לחייך. סיבה

 וראובן שני רונן מהם, שניים האחרים.
להא בר־אופיר השופט לפני הובאו אורי
 באותו בבוקר• החמישי ביום מעצרם רכת
המהפך. חל בלילה חמישי יום

הכס-** מערכת את שהסעיר הרצח, פיענוח
קשור היה לא הישראלית, והבנקאות פים
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 פנים אלה היו מוכרות. פליליות בדמויות
 תל־אביב, מצפון בני־טובים של חדשות

מתו רצח מלבד להם מייחסת שהמישטרה
אחרות. מחרידות .פעולות כנן,

 געיס שותף
הליבות

* ץ שגיא שני־ רונן יהו ן
ב לתפנית שגרם 24,־ד בן הצעיר 1■

 במעקב היה לפיענוחה, ולמעשה חקירה,
 המישטרה על־ידי נעצר הוא רב. זמן מזה
 לאירופה, בדרכו מטוס על היה כאשר רק

 במזומן. דולר 4800 של סכום כשבכיסו
 במו עצמו, בזכות כל־בך לא מוכר הוא

החברתיים. קשריו בזכות
 הקוסמטיקאית של הבכור בנה הוא רונן

 הוא שגיא. ליזיקה הידועה התל־אביבית
 שמכיר ופי להפליא שקט גדול-פימדים,

נעים־הליכות. שהוא מספר אותו
 התל־אביבית, בחברה ידועה דמות אמו,
 המתקיימות המסיבות בכל רצוייה אורחת
 לאיש־ בשנית שנים לפגי נישאה בעיר,
 האמצעי הבן שגיא, עמי מצליח, עסקים

 בעלי הם מכפר־גנות. שגיא מישפחת של
 סול. דל קזה המארוקאית מיסעדת־היוקרה

 מישרד־נסי־ בעל סוכן־ביטוח, הוא שגיא
 רב בהידור תמיד לבוש הוא משגשג. עות

 של שבנה למרות מרשימה. והופעתו
 כבן בו נחג הוא בנו, היה לא ליזיקה

 ולאכול לבלות לצאת נהג רונן דבר. לכל
ובעלה. אמו בלוויית

 של מעצרו בזמן נמצאו ובעלה ליזיקה
בחו״ל. בטיול־פסח רונן

 לארצות־ אחדות שנים לפני יצא רונן
 בלום־ זמן־מה במשך ישב הוא הברית•
 רווחים שם שהותו תקופת ועל אנג׳לס,
 עתה בודקת המישטרה שוגים. סיפורים

 האומר סיפור לוס־אנג׳לס מישטרת עם
 סיפור שנכשל. בנק בשוד השתתף שהוא
 לקה שהוא טוען ביסודיות, הנבדק אחר,

עצבים. בהתמוטטות שם
 אמו לו מצאה חודשים כשמונה לפני

 גרה המישפחה משותפת. בדירה חדר
 תל- בצפץ למד בשיכון בראלי, ברחוב
 אורחים. כמכניסת ידועה וליזיקה אביב,
 פייב מסיבות סדיר באופן נערכים בביתה

 ונשות־ דוגמניות לעיתונאיות, אוק׳לוק
 הפך דיזנגוף ברחוב שלה המכון חברה.
 בתל־אביב. הגבוהה נשות־החברה למרכז

 הדוגמנית היא הקרובות מחברותיה אחת
מת היא בן־עמי. תמי והמצליחה הידועה

 וליזיקה למד, בשיכון רחוב באותו גוררת
לדירה. כשותף רונן, בנה, את לה הציעה
התגו לא היא לרעיון. התנגדה לא תמי

וח פרי, אולסי הכדורסלן עם ביחד ררה
מוכר. לא מישהו לדירה להכניס ששה

 השופט, הוראת לפי כוסו הפנים *
מיסדר־זיהוי. התקיים שטרם מאחר

 הברוקר רצח של הסבוכה הפרשה פינננוח לוחהיחסים מעונת
 עולה ממנו החקירה. צוות על־ידי ששורטט כפי

 ראובן השלישי, שהעצור בעוד אותו ביצע שני־שגיא הרצח, את תיכנן שבן־גל
 לרצח. שותף אינו נעצר, אך שני־שגיא עס לחו״ל לצאת אמור שהיה אורי,

בשווייץ. בנק עד שמגיעה מאוד סבוכה כספיים יחסים מערכת מתוארת ברישום

 שותפה להיות הפך הוא לה. התאים רונן
 שלו הדירה שכר את בזמן שילם לדירה,

 רבץ הוא הזמן רוב ביותר. שקט והיה
 ואביו אמו לבית אלא יצא ולא בבית

 פעם מדי מקום. בקירבת הנמצא החורג,
לא מעולם אך חברים, אליו באים היו

 ״על והתאמנו גוש־דן ברוחובות סובבו
 שהילכו אנשים על חיה, באש וגם יבש״

— חריגת לקראת מוכנים להיות נדי ברחוב,
 שקלו גם הם המישטרה לטענת אלטרוביץ.

 לא אם אלטרוביץ, של באשתו לפגוע
בו. לפגוע יצליחו


