
עכשיו - ואחיו נעלה עם בעיטה לישון נהגה איילה
גדוע? יחדיו. נוטזו הם שניהם. את גבנה היא
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 בעם; קווה זה
ת מיוחמת מ  מו

מתמשכת
 וכך אחד, וגוף אחת נשמה שהם אמרו

איילה. אומרת ביחד.״ הלכו גם הם
 למישטרה. מוכרת דמות היה מאיר

 עבירות בסחר־סמים, מעורב היה הוא
כא פעיל היה לא אלי ואלימות. רכוש

 בכלא. ישב ולא נשפט לא מעולם חיו.
 למעורבות בחשד נעצר אחדות פעמים

שוחרר. אולם בפלילים,
ה סט  ג

בשוק 9
כמ עובד איילה, של אביה יון, *ץ
 וכקצין־הביט־ העירוני השוק נהל ש■
 בשוק דוכן למישפחה סידר הוא בו. חון

עצמם. לשקם שיוכלו כדי העירוני,
 עדיין אולם הבסטה, את קיבל מאיר

 לפתוח רצו ואלי הוא בה. עבד לא
 לקחו כך ולשם למכוניות, מיגרש
 אלי ״לא איילה. לדברי גדולה, הלוואה

 אליו באו בסמים. סחרו מאיר ולא
 מכרו הם אותם. סילק הוא אבל אנשים,

 רצה לא אלי לחיות. כדי אוטו
 הוא להתעשר. רצה לא הוא פנטהאוז,

 הילדה.״ ועם אתי להיות רצה רק
 מטופחת. ואינה מאוד צנועה דירתם
 ללא וארון־קיר מיטה ובו חדר־שינה

 שבו מרהיטים, ריק גדול סלון דלתות,
 מיזרו־ על והאב האחים עתה יושבים

 מאוד הרבה ויוצאים. נכנסים רבים נים.
 המבוגרים. האחים של ילדיהם צעירים,
אלון. חמולת

יכו שאינה וטענה חזרה המישפחה
 היה יכול מי דעתה על להעלות לה

 היו לא לטענתה ובמאיר. באלי לפגוע
התחתון, העולם עם קשרים שום להם

אחו דחגח פסטיבל
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ץי  אמר חשבונות!״ ול0ך
) /  שני רצח על וחוקר־המישטרה /

 אלון )32( ומאיר )28( אלי האחים,
מעכו.

 הם איתם! חשבון היה לא אחד ״לאף
 ),20(איילה השיבה עבריינים!״ היו לא

אלי. של אשתו
 הסובארו במכונית נורו השניים

 שיצאו אחרי מיד קצר, מטווח שלהם,
 בשעה בעכו. בשכונת־המיזרח מביתם

 לנסוע כדי למכונית נכנסו בערב 8
 ליד ישב אלי פיצות. לקנות לעיר
לידו. מאיר ההגה,

 אדם ממקומו. לזוז הספיק לא הרכב
תצ כנראה ושערך לשניים, שהמתין

אח יריות לעברם ירה ביתם, על פית
והרגם. דות

 קשה וקר. מאוד גשום היה הערב
 שעות, במשך המתין שהרוצח להניח

לק מביתם האחים שני יצאו אשר עד
 בפיצה, ליבם חשק אלמלא פיצה. נות
 אחרת להזדמנות ממתין היה האם

שכזה? גשום בלילה
 קבעו האחים ששני לוודאי קרוב
 בחייהם. שהתנקש האיש עם פגישה
 הם שבו המשוער הזמן את שידע מכיוון

להם. המתיו מביתם, לצאת אמורים היו
 למצוא אולי ניתן זר להשערה חיזוק
 עימם שיקחו ביקשה שאיילה בעובדה

 בתוקף סירבו ומאיר אלי שלי. בתם את
 קניית היה לא שיעדם משום אולי —

פגי אלא לאיילה, שסיפרו כפי פיצה,
 הפועל, אל יצאה בטרם עיסקית. שה
נרצחו. הם

 החקירה ״צוות של החקירה כיוון
 בראשות המישטרה, שהקימה המיוחד"

 מלכתחילה היה ג׳אג׳א, חביב הפקד
איש: חמישה נעצרו עתה עד פלילי.
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 ויוסי אברהם וייצמן, וניסים מאיר
 החמישה בין אבוקסים. וניסים לוקר,

 מישפחות. בין ריב זוגות־אחים. שני יש
 הפגנת״כוח, תחום־מחייה? מה? על

 רכוש הסמים? בשוק שליטה כבוד?
.כאן שי הכל גנוב?

בקומונה ^
 האחים 10 בין השישי היה ץ^איר

שני השמיני. היה אלי *■/במישפחה.
במארוקו. נולדו הם

.1959ב־ ארצה עלתה אלון מישפחת
 במיפעל־ לעבוד התחיל יצחק האב

 נפטרה אחר־כך שנים שלוש צינורות.
 ממח־ שנפטרה אומרים במישפחה האט.

 שהאם לספר יודעים אחרים לת־לב.
עצ את להצית שניסתה אחרי נפטרה

מה.
 היא מרים, במישפחה, היחידה הבת

 שלי ״הנשמה הקטנים. באחיה שטיפלה
מרים. מתייפחת שלי.״ האחים היו

 כל לזה זה צמודים היו ואלי מאיר
 היה במיקצועו בגולני. שירת אלי הזמן.

 בסחר־ עסק האחרון בזמן אולם מסגר,
 במקום־עבודה עבד לא הוא מכוניות.

 גגות בזיפות בעבר עבד מאיר קבוע.
ניסים. אחיו עם תריסים ובהתקנת

 ואיילה. אלי נפגשו שנים שבע לפני
 בן היה אלי בלבד. 13 בת אז היתה היא
 ידע הוא בלהט. אחרי חיזר ״הוא .21
 מבית־ חוזרת אני שבהן השעות את

מספרת. היא לי.״ מחכה והיה הספר,
 נישאו הם וחצי שנתיים לפני
 מכובדי נכחו שבה מפוארת, בחתונה

 אלי ראש־העיר גם וביניהם עכו, העיר
 בתם נולדה שנה כעבור דה־קסטרו.

שלי.

נ• העבודה, ברחוב הביתהנשע זיות
 אלי בעכו. שכונת״המיזרח

 ה״סו- מכונית בערב. 8 בשעה מהבית יצאו ומאיר
ליד להם ארב הרוצח הבית. מול חנתה שלהם בארו"

 ישבו ומאיר כשאלי הבית. את המקיפה החומה
 הקיד־ הדלת מבעד בהם וירה התקרב הוא ברכב,
 נוסף משח־ירי במאיר. תחילה פגעו הכדורים מית.
מיד. נהרגו שניהם הנהג. במושב שישב באלי גם פגע

 מאיר של בביתו להתגורר עבר הזוג
 ב־ ישב מאיר בעכו. בשכונת־המיזרח

 הורשע שנים חמש לפני בית־הכלא.
שב בעכו, בהיפר־שזק שור בביצוע
שוטר. פצע מהלכו

 למישפחות אוכל להביא רצה ״מאיר
להיפר־ נכנס הוא לכן במצוקה, שהיו

 וחצי חודש לפי מרים. *ימרת שזק.״
השתחרר.

 אלי עם התגורר הוא שיחרורו מאז
 לא מיטה. באותה ישנו ״כולנו ואיילה:

 אלי בעלי שניהם, אם נרדמת הייתי
 אלי אותי. מלטפים היו לא מאיר, ואחיו

הזמן כל הם מאיר. של הנשמה היה

 מישפחה עם מריבה על להם ידוע ולא
 את לקבל ממאנים הם לכן אחרת.
 ״חיסול זה שהיה המישטרה, גירסת

חשבונות״.
 המיש־ אל קשות טענות למישפחה

הרצי חמש את לחקור ״במקום טרה.
האחרונות, בשנתיים בעכו שהיו חות
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