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הקוס־ של בכיתה תבונה ^
רבה. שגיא ליזיקה מטיקאית • י

ומב טלפונים של בלתי־פוסק זרם
 שלה דירת־הגג את פוקד קרים
מצליח. איש־עסקים בעלה, ושל

 ״איש אומרת, היא רואה,״ ״אתה
הרוצח. הוא שרונן מאמין אינו

פה.״ קרה בלתי־מובן משהו
בחופ שהו עמי ובעלה ליזיקה

רונן. נעצר כאשר בחו״ל פסח שת
 ואף הרצח בביצוע שהודה אחרי

מניו־ לחזור מיהרו הם אותו שיחזר
לארץ. יורק

 התל- בחברה דבר שם ליזיקה,
 אינה )2375 תזה (העולם אביבית
לפ חזקה, אשד, היא בבכי. ממררת

 אינה היא כאשר חוץ. כלפי חות
 עם מדברת היא בנה, על מדברת

 ואירועים חברים על בגי-שיחה
 שלה הקוסמטיקה מכון חברתיים.

 אך חג־הפסח, חופשת בימי סגור
ההז למרות לצאת, ממעטת היא

 ״איני :מקבלת שהיא הרבות מנות
 יודעת כשאני עכשיו, לבלות יכולה
 רונן.״ נמצא איפה

ג שגיא מישפחת של דירת־הגג
רו רב ממרחק כבר מאוד. דולה
 ברחוב הפנטהאוז, מירפסת את אים

בתל־אביב. למד שבשינון בורלא
 ענקי הסלון עץ. ספונת הדירה

שנ מציעה לחיקה היטב. ומרוהט
טפ שכולו הטלוויזיה, לחדר פרוש

נשא האורחים ירקרק. בגוון טים
ועו בקפה ומתכבדים בסלון רים

 אמה מידי לפסח כשרות גיות
ליזיקה. של

בן־גל. גיל מתגורר רחוב באותו
 בשמונת גר שגיא מבית רחוק לא

 כשותף- רונן, האחרונים החודשים
בן־עמי. תמי הדוגמנית של לדירה

נר רונן, של החורג אביו עמי,
רונן. של מגורלו מאוד מודאג אה

 עם מארתוניות שיחות מנהל הוא
׳זיכ אמנון הצעיר, של עורכי־הדין

לד מבקש הוא זינגל. ומשה רוני
 איך רונן, עם יתראו הם מתי עת

 לחיקה יוכלו ומתי מרגיש, הוא
 וביניהם כולם אותו. לראות והוא
 מנסים טדי, רונן, של הצעיר אחיו

ה אך רגועה, אווירה על לשמור
מאוד. רבים והחששות מתח

בלי___
מתחים

* אח־ פורסם הרבה ? רונן יהו ף
י ^  מגי- הודאה. ומסר שנעצר רי ■

 כרוצח מצטייר הוא המישטרה רסת ^
 על בירי חלק שנטל קר-מזג,
 להתאמן כדי מפשע חפים אנשים
 אלטרו- יעקב הברוקר רצח לקראת

 אחת בנשימה נכרך שמו ביץ.
בסמים, וסחר עישון עבירות עם

 זיופי גנוב, רכוש ומכירת פריצות
 מבעלי־הון, סחיטה והפצתם, צ׳קים

 המישטרה ועוד. ועוד התפרצויות
 מעללי אחרי בחקירותיה הגיעה
ללוס־אנג׳לס. עד הצעיר
 ז רונן באמת מיהו
 יותר להכירו שהיטיב שמי דומה
שגיא לחיקה אמו. היא מכולם

 מיהו וזזה להעודם לספר נאותה
 מבצע ברצח המרכזי החשוד בנה,

הברוק חברת של הבורסה באולם
 הוא ואיך טוכלר, את נזוויץ רים

ל בשליחתו שחשוד מי את הכיר
בן־גל. (״גילי״) גיל הרצח, ביצוע

ליזיקה: סיפרה
 ממושמע, טוב, ילד הוא רונן

 ב־ בעממי למד הוא וחביב. שקט
 התיכון ואת גורדון א־ד בית־הספר

 סוף לפני חודשים שלושה עזב
 בצבא, שירת הוא הלימודים. שנת

 היה לא הוא לפירסומים ובניגוד
כלל. קליעה למד לא הוא צלף.

עזב. והוא אותו עניינו לא ביטוח
הר ותמיד איתגו גר תמיד רונן

 רונן של חבריו כל טוב. כאן גיש
 עורך היה הוא בבית. אצלנו גדלו

 תמיד גדולות. מסיבות לכבודם
 איכפת היה לא ולי פה, היו הם

 ראיתי כי בחברים, מלא שהבית
 יושבים היו הם מזה. נהנה שרונן

ה בימי שלנו, הגדולה במירפסת
 לעמי. או לי הפריע לא וזה קיץ,

 של לחברים בית־פתוח, זה אצלנו
רונן. של ולחברים ושלי עמי

 להסתיר מה לו היה לא פעם אף
היה הוא מעמי. לא גם ממגי.

רונן* ובנה ליזיקה רןוסמטיקאית
כלום״ חסר היה ״לא

 ללוס־ נסע הוא כשהשתחרר,
 כארבעה שם היה הוא אנג׳לס.

 כשנתיים. לפני היה זה חודשים.
 בעסק לעבוד צריך היה הוא שם
 מתמיד קשר לנו היה חבר. של

 אצלו. ביקרנו ואני עמי איתו.
 עם התידד בדירה, שם גר הוא

 היה הוא ואמריקאים. ישראלים
 התגעגענו אבל שם. מרוצה מאוד
 כדי לארץ שיחזרו ורצינו אליו

 עמי, של בעסקים להשתלב שיוכל
בביטוח.

יע שהוא טיבעי נראה זה לנו
כ אותו הכיר עמי עמי. עם בוד

 ראה הוא אז וכבר ,8 בן שהיה
 החברות בתקופת אפילו כבנו. אותו
 לאסיפות־ הלך הוא עמי עם שלי

 וטיפל רונן של בבית־הספר הורים
 שלו. הילד היה שזה כאילו בו

 רונן. של לצידו הייתי תמיד אני
 לכן דבר. שום לו חסר היה לא

בביטוח. יעבוד שהוא רצינו
 לעבוד והתחיל לארץ חזר הוא

עיסקי- לעשות, מה אבל עמי, עם

 ממה יותר עמי, עם טובים ביחסים
 הראשון שבעלי למרות שאיתי.

 ואיתי, רונן עם טובים ביחסים היה
שלו. כאבא עמי את מציג היה רונן

מבו באנשים ירה שהוא אומרים
 הוא 12 גיל עד ברחובות. גרים
 לבית-הכנסת. אבי עם הולך היה
 ומכבד מבוגרים אנשים אוהב הוא

 רונן אם לחשוב מנסה אני אותם.
 היו תמיד אבל — בבית במתח חש
 איחלנו חג בכל טובים. יחסים פה

 היו לא חג־שמח. האמיתי לאביו
 עד והיה לא והוא בבית מריבות
כאלה. לדברים

 מצא ״לא
געיגיי״ חן

 לבד, לגור ורצה התבגר ונן ^
זמן באותו עושים. שכולם כפי י

השופם. בפקודת נמחקו הפנים •

 שלה, החבר עם בן־עמי תמי גמרה
ורו דירה חיפשה היא פרי. אולסי

 כאן הכירה תמי דירה. חיפש נן
 בחור שהוא וידעה רונן את בבית
 את ראשון מצא הוא וחביב. שקט

 שמחה ותמי בראלי ברחוב הדירה
 שותף- עם ביחד לגור תוכל שהיא

 היא עליו. סומכת שהיא לדירה
כך. על הצטערה לא

בר מיסעדה לפתוח ניסה רונן
השו עם עבד הוא בן־יהודה. חוב
 עשו ניקו, צבעו, הם שלו, תף

 עם יחד שם עבד ורונן נגרות
 שהעסק מפני לא עזב הוא החבר.

 של שאביו משום אלא הלך לא
 רצה המיסעדה, בעל שהוא החבר,

שכר־דירה. מדי יותר
בה חבר עם עבד הוא אחר־כך

טפטים. דבקת
בתחי גילי את הכיר הוא לדעתי

 אותו הכיר הוא שעבר. הקיץ לת
בעי חן מצא שלא אחר בחור דרך

 זוכרת לא שאני הזה, הבחור ני.
 והוא לפה בא לו, קוראים איך
 אמרתי אפילו בעיני. חן מצא לא

 עזוב כאן, עושה אתה ״מה לו:
רונן.״ את

 גילי את הכיר הוא בדיוק איפה
 והוא פה היה גילי יודעת. לא אני

 החפצים את להוריד לו עזר אפילו
תמי. ושל שלו לדירה
 משהו בעיניי. חן מצא לא הוא

 רונן כי בעיניי, חן מצא לא בו
 ודירה מליונים יש שלגילי התלהב

מסודר. כבר והוא ומכונית
 שאלתי שאחר־כך הוא, המעניין

 גילי את רואה הוא אם רונן את
 לא אני ״לא, אומר: היה והוא
כבר.״ אותו רואה

 את פגשתי חודשיים איזה לפני
 אם אותו שאלתי במיקרה. גילי
 אמר הוא רונן. עם נפגש הוא

 היה שהוא זמן. לו אין כי שלא
אחרי עסוק. ושהוא בחו״ל קצת

ה באחת רונן את כשראיתי כן,
 את שפגשתי לו סיפרתי פעמים,

 שהוא פניו ממראה והבנתי גילי
איתו. בקשרים לא

 רצח שרונן מאמינה לא אני
מעו ראיתי לא אלטרוביץ. את
למ מישהו, מכה רונן את לם

 הוא מעולם וגדול. גבוה שהוא רות
 ייייי- יייל לא ואיש היכר. לא

 פגע או העליב קילל, שהוא עליו
 אותו מכירים שחלקם בחברים,

עממי. בבית־ספר ד׳ מכיתה

 ״היא
פחדן"

 היה ז לרצוח צריו היה דוע ף*
 ם- קיבל הוא ז כסף לו חסר 1■

ב כסף לו היה לא תמיד. איתנו
להס צריך היה לא והוא בורסה
 היה לא הוא אלטרוביץ. עם תכסך
 לא כי רצח עבור לתשלום זקוק

 הביתה בא שהוא אחת פעם היתד.
 ולא כסף מעמי או ממני וביקש
 איפה אפילו ידע לא הוא קיבל.

אלטרוביץ. גר
 שהוא לפני יומיים ראשון, ביום
 פסח לטיול עמי עם נסעתי נעצר,

 שנה. כל עושים שאנו כמו בחו״ל,
 יום- רונן את ראיתי הנסיעה לפני
 לאכול, לפה בא היה הוא זום.

 הוא במכונה. כביסה לעשות או
 הרגשתי לא לחלוטין, רגוע היה
שינוי. בשום בו

היי גילי את שעצרו כששמעתי
שא רונן את כשראיתי המומה. תי

 בזמן גילי את ״ראית אותו: לתי
 ״מה :לי אמר הוא ?״ האחרון
 ביכלל אותו ראיתי לא פתאום,

 ״תמיד :לו אמרתי האחרון.״ בזמן
 הזה מהבחור שתתרחק לך אמרתי

- חן מצא לא הוא מאש. כמו י  מ
 שלו בפרצוף משהו אף־פעם. גיי

לי.״ הפריע
ש לי אמר הוא פחדן. היה רונן

 ראה לא חודשים ארבעה כבר הוא
 שהוא מאמינה לא ואני גילי את
 אדם, בני אוהב הוא לי. משקר היה

 שיתנו ביקש הוא וזקנים. צעירים
 הוא בכלא. אותו לבקר שלו לסבא
 הוא למישפחה. לבני-אדם, קשור

 אנחנו כזה. דבר לעשות מסוגל לא
נמ אביו רצח. שהוא מאמינים לא
 הזמן כל בוכה הוא בהלם. צא

 אותו. לראות מחכה אני לו. ודואג
 אדע פניו את שאראה רק עמי. גם

פה. קרה מה

הבי נכונות במניות והשקעות מים
 של לרווחים שעברה בשנה או

 הישראלי איש־הקש אחוזים. מאות
ה בשער המניות את מוכר היה

ו למט״ח הכסף את מחליף גבוה,
ל החוצה, בחזרה אותו מוציא
בעליו.

 העברתם גם תבדוק המישטרה
 ב־ לבורסות מישראל כספים של

וכס שונים, אנשי-קש דרך חו״ל,
ל ומיועדים לשווייץ שהגיעו פים

בישראל. ופוליטי מיפלגתי מימון
סביב יתמקד אחר חקירה מישור

ממו כתוצאה בתל-אביב. הבורסה
 פרשיות נחשפו אלטרוביץ של תו

שרא הרי פליליות, אינן אם שגם
 עליהן לתת יצטרכו הבורסה שי
 מידע בהעברות מדובר הדעת. את

 ובטיב הבורסה, מאולם סודיות
העו ושל המבצעים של עיסקיהם

 המישטרה בענף. הבכירים בדים
אח כמו שאלטרוביץ, חשד תבדוק

 מידע יום מדי לקבל נהג רים,
 שעות כמה מאנשי־תיקשורת, חיוני
המיסחר. פתיחת לפני

המ החשבונות הוא אחר כיוון

ל הנאה טובות והענקת מוספרים,
 סיפר עצמו בן־גל בכירים. עובדים

 ל־ ״טיפים״ נתן שהוא בחקירתו
בח האשראים ולפקיד אלטרוביץ

 תמורת טוכלר את מוויץ ברת
 אחרים. לקוחות פני על העדפתו

חש היה עצמו שלו סיפר בן־גל
 מחשבון להבדיל ממוספר, בון

בחברה. שמי
 לבדוק ניסה הזה העולם כתב

המ הברוקרים בחברת נעשה מה
ו עורך־דין מוריץ, יצחק כובדת.

סירב הליברלית במיפלגה פעיל

לשאלות. ולענות הכתב עם להיפגש
הה שיטת תיבדק הקשר באותו

 שיטה נקנו, שלא במניות שקעות
בשורטים. מכירה בכינוי המוכרת
 ניצבת שבפניהן הבעיות אחת

 לעבודה, הצמאה זיגל, של מחלקתו
ב לחקירה. השילטונות יחס היא

 נטיה, כיום אין עברו, לשנים ניגוד
 לחקירות לתת מזה, יותר לא אם

 יתכן להתבצע. רציניות ציבוריות
 נדונה היתד. הנוכחית חקירה שגם

 שבקרוב העובדה אך לכישלון,
בן־גל נגד כיתבי־אישום יוגשו

 רצח וביצוע תיכנון על ושני-שגיא
ה החקירה את תעמיד אלטרוביץ,

עניי תשומת־הלב. במוקד כלכלית
 המי- במהלך שיוזכרו שונים נים

 החקירה העמקת את יחייבו שפט
זיגל. של אנשיו על־ידי

 רבת החקירה של משמעותה על
הצעי ממשתפיה אחד רמז ההיקף

 לפני אמר הוא ליחוס שלא רים.
כמ יתחלקו ״המכות :אחדים ימים

 הקואליציה בין בשווה שווה עט
והאופוזיציה.״
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