
קרובת־מישסחה) תורגמן(עם רדצח־מתאבד
וציור קריאה עבודה,

 הרוחות. סוערות עדיין חיפה ^
 קורבנות את הכירו רבים אנשים ₪1

 שאירעו וההתאבדות הרצח פרשת
 האירוע שעבר. שני ביום בחיפה

 .97 אלנבי ברחוב התרחש הטראגי
 שבו רב־קומות, בבית ,12 מס׳ בדירה

מישפחתו. ובני מורד צבי התגוררו
 ,10 השעה אחרי הגיעו, דירה לאותה

 אחרי יפה. ואשתו תורג׳מן שלמה
 מישטרה ניידות למקום הגיעו כשעה

 של גופתו את שם שמצאו ואמבולנסים
 תורג׳מן, שלמה בידי שנורה מורד, צבי
 כשקליע תורג׳מן, של אשתו יפה את
 גופתו ואת בראשה, תקוע אקדח של
 לתוך כדור שירה תורג׳מן, שלמה של
והתאבד. פיו

 לבית־החולים הובהלה תורג׳מן יפה
 טיפול לחדר הוכנסה שם רמב״ם,

להכרתה. חזרה לא היום ועד נמרץ,
את להוציא חוששים הרופאים

 מאושפזת והיא למוחה, שחדר הקליע
 כשאליה הניאורוכירורגית, במחלקה
ואינ להנשמה מכשירים מחוברים

 נודע האסון אחרי קלה שעה פוזיה.
 חרושת פושטת החלה אז בחיפה, הדבר

 גירסה לספר ידע אהד וכל שמועות של
 הגיעו גם אלה סיפורים שונה.

 בהרחבה, ופורסמו היומיים לעיתונים
משלו. גירסה מביא עיתון כשכל

 עם ונפגשתי לחיפה נסעתי
 ניסיתי האסון. גיבורי של מישפחותיהם

 שמכיוון מובן קרה. באמת מה להבין
 אינם שוב והנרצח שהרוצח־המתאבד

 אין אנושה, פצועה הרוצח ואשת בחיים
הגירסות. את לאמת אפשרות
 כבר מורד צבי התגורר שבו בבית

 לא אשר מוות, מיקרי שני בעבר אירעו
 כשנתיים לפני היום: עד פוענחו
 אחרי הרוגה 15 בת ילדה נמצאה

בניין. באותו מהגג) קפצה שנפלה(או

—

הויצפה ער שכבו גוססת ואשה גובות שתי

 הדיירות אחת התאבדה מאוחר יותר
 מישפחת של מכר גג. מאותו בקפיצה

 כי לי הסביר לשם, איתי שבא מורד,
 וכי בית באותו מקולל משהו יש כנראה

המיקרה. יד כאן אין
 עשרות היו מורד צבי של בדירתו

 מישפחתו בני את לנחם שבאו אנשים
האבלים.

 ואהוד מוכר אדם היה מורד צבי
 יוקרתי בוטיק היה בבעלותו בחיפה.
 היה הוא מונסניור. בשם לגברים
 קבוצת אימץ ואף חיפה מכבי בהנהלת
 מנווה־יוסף. שוליים נוער של כדורגל

 רחבה ביד קבוצה באותה תמך הוא
במתנה. בגדים לנערים וחילק
הלילה בחיי מעורב היה מורד צבי

 חברותי כאדם מוכר היה הוא חיפה. של
 אליו. הפונה לכל לעזור המוכן וחביב,

 ידידיו הוכו הרצחו, דבר כשנודע
 אלפים נכחו בהלווייתו בתדהמה.
העיר. מתושבי

לבושות נשים ישבו האבלים בבית

 כשנכנסה למשל, לכסף. חשבון
 אבי לה נתן מהרחוב, נדבות מקבצת

שקל. אלפיים של סכום
 מכבי באגודת פעיל שהיה אבי,

 במחירים בגדים לשחקנים מכר חיפה,
באליפות הזכיר, לקראת מיוחדים.

בבית־החולים תורגמן יטה קורבן
ראשון ממבט אהבה

יטה חברה
הילדים עם התיידד

לוי שלמה חבר
בסדר יהיה הכל

 מפוזרים שהיו מיזרונים על שחורים
 זקן איש בקול, ובכו ישבו גברים בחדר.

רם. בקול קינה שר
 בהלם נמצאת עדיין יפה, האשה,

להגיב. מסוגלת ואינה
 שהיה דורון, הבן, עם לדבר ביקשתי

 נער דורון, הדרמאתית. להתרחשות עד
 שאכתוב ביקש ,17 בן ועצוב, חיוור
לי. שסיפר את בדיוק

 מסביר המנוח, של אחיו יעקב, דודו,
 את יסלפו שוב כי חושש הנער כי לי

 מסויים עיתון שעשה כפי העובדות,
 מורד צבי של וילדיו אשתו כי שכתב

 שלמה וכי המיקרה בשעת בבית היו לא
 צבי ואת אשתו יפה את הפתיע תורג׳מן

 בשניהם. ירה ואז יחדיו, כשהיו מורד
 לדין עיתון אותו את לתבוע רוצה האח
דיבה. הוצאת על

 את שאביא לדורון מבטיחה אני
 המדוייקת. גירסתו

דורון: סיטר וכך
 כיתה באמצע לימודי את הפסקתי

 בחיפה, א׳ עירוני תיכון בבית־ספר י״א
 שלו. בבוטיק אבי עם יחד לעבוד כדי
 חלק והייתי חברים היינו ואני דל אבי

 שהסוד אומר וזה ממנו, נפרד בלתי
 ידעתי. לאבי שהיה ביותר האינטימי
הדדי. היה וזה בכל, התייעצנו

 בקשר שיחה ניהלנו שבוע כל בסוף
 פרטיים. לעניינים גם גלשנו ואז לעסק

עשה ולא במיוחד, נדיב אדם היה אבי

 וכל חיפה מכבי שחקני את הלביש
 וזאת חשבונו, על ההנהלה אנשי

באליפות. הניצחון על כמענק
 נתן מהולנד כדורגל קבוצת כשבאה

 כרי מכבי, לשחקני חולצות אבא
 השחקנים בין אותן שיחלקו

ההולנדיים.
 במיסחר גם בגדול הכל עשה אבי

הפרטיים. בחיים וגם

 אבא
גפגסללחץ

 לבוטיק נכנסה כחודשיים טני ^
 השאירה שלא צנומה, בחורה שלנו )

 אבי אל פנתה היא רושם. שום עליי
 ביני עבודה. מחפשת שהיא ואמרה

 מיוחדת טלפאתיה היתה אבי לבין
 אחד מבט לראות לי הספיק במינה,
 להבין כדי איתה, דיבר כאשר בפניו

 לעבוד סיכוי שום אין בחורה שלאותה
 וזה זול רושם אהב לא אבי בחנות.
עלינו. עשתה שהיא הרושם
 בעוד לחנות לחזור לה אמר אבי
 כי אמרה היא תשובה. לקבל כדי שבוע,
 סיספר" והשאירה תורג׳מן יפה שמה

 יצא אבי ימים כמה כעבור טלפון.
 ליפה התקשרתי ואני למילואים,
בחנות. ולעבור לבוא אותה וביקשתי

בא ימים, עשרה כעבור חזר, כשאבי


