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 בנה אסלן יחזקאל ■
חדשה וירה 1
בהרצדיה־פיחוח 1
 שמו את והחליף ■
אסרג. ליחזקאל ן

 לפניו הולך ששמו אסלן, יחזקאל
 כי תמיד טען ",11 ה־ מ״רשימת עוד
 במישטרה כי סיפר הוא בעוכריו. שמו

הנק סיפור לכל אוזן להטות ממהרים
לב־ פעם אותי עצר ״שוטר לשמו. שר

אסלן שכן
מזל משנה שם, משנה

 ראה וכאשר רישמית מיסמכים דיקת
 במכשיר־ אותו מסר אסלן, השם את

 וערכו באו הם המרכזי. למדור הקשר
 48ל־ אותי ועצרו ברחוב חיפוש עלי

 1983ב־ אסלן סיפר כך.״ סתם שעות
 מהמוניטין לברוח כדי הזה. להשלם

 הארץ את יעזוב כי אסלן אז איים שלו
לאיטליה. וירד

 נולד לאסלן שנים, כמה עברו מאז
 חדשה וילה לו בנה שנה ולפני ילד, עוד

וה הגדולה הווילה בהרצליה־פיתוח.
 גדר מאחורי לחלוטין נחבאת מפוארת

 בריכת- ואת הבית את המסתירה לבנה,
 שלטים כמה הגדר על שלפניו. השחייה

 חברת־ ידי על שמור הבית כי המכריזים
מפורסמת. שמירה

 של הקודמת הווילה במרתן?. אח
 וילה היתה זו דן. בשיכון היתה אסלן

 כאשר רחב־ידיים. מרתף ובה גדולה
 שימעון של גופתו את המישטרה מצאה
בחו יחזקאל, של הנרקומן אחיו אסלן,

 מוזר. סיפור התגלה לציון, ראשון לות
 מעורב יחזקאל כי טענה המישטרה

 מודיע היה שהאח מכיוון אחיו, ברצח
המישטרה. של

 שנים כמה אמנם כי הודה אסלן
 ביתו במרתף אחיו את כלא לכן קודם

 בשלשלאות. אותו וקשר דן בשיכון
 בהסכמת נעשה הדבר כי טען הוא אבל
 מסמים. אותו לגמול לנסות כדי האח,
 לרצח קשר כל בתוקף הכחיש אסלן
להשלס אז שנתן בראיון להיפך, אחיו.

 כי אסלן יחזקאל טען ),16.11.83(הזה
 אחרי אחיו, את שרצחה, היא המישטרה

 להוציא כדי בחולות, אותו שעינתה
 מכוניתו לפיצוץ בקשר פרטים מפיו
ראובני. אשר האמרגן של

 כבן בשכונת־התיקווה גדל אסלן
 היה אביו נפשות. 10 בת למישפחה

 בית־ספר רק סיים ויחזקאל בשוק ירקן
 רכב בגניבת הסתבך צעיר בגיל עממי.

 ללא נהיגה בגין למאסר נידון 1967וב־
 בארצות־הברית נתפס 24 בגיל רישיון.
 הוא חשיש. ק״ג 140 ברשותו כאשר
 חלקן שאת שנות־מאסר, לשלוש נידון
 לשלוש נידון 1979ב־ בסינג־סיננ. בילה

 עם שנתפס אחרי בישראל, שנות־מאסר
 ברשותם כאשר תורה, במלון חברים
מה כשיצא קוקאין. של זעירה כמות
 משקאות וחנות מיסעדה פתח כלא

בשכונת־התיקווה. חריפים

 עצרה פעמים מיספר שם. הדוליך
 לרציחות בחשד אסלן את המישטרה

 לכך נמצאו לא מעולם אבל שונות,
 אסלן נורה 1983 בפברואר הוכחות.

 משמונה ונפגע דן בשיכון ביתו בחצר
 ליסתו את ריסקו מהם שניים כדורים.

 מהם ניתוחים, וכמה כמה מאז עבר והוא
 האשימה כאשר הלסת. לתיקון בחו״ל,

 מעורב הוא כי יחזקאל את המישטרה
 עו־ סניגורו, טען שימעון, אחיו ברצח

 המישטרה כי שרעבי, מאיר רך־הדין
 כדי חייו. ימי לכל כתם בו להטיל מנסה

לאח אסלן החליף הכתם את להסיר
יחז היום מתקרא והוא שמו, את רונה
אסלג. קאל

חיפה
הטיפה
המרה
 הולכים ונוער ירדים

 המבוגרים■ בעקבות
 יש אלבוהזל? רוצים
הקרוב. בפאב

₪ ברגמן רוגן
הסר־ צומת .1986 בנובמבר היה זה

 עמוסת היתה בקריית־ביאליק ראנץ׳ גר
 על בישיבה שישי. בימי כרגיל אדם,
 מה בכל להבחין היה ניתן הגדרות אחת

סביב. שהתרחש
 נערים, קבוצות שיגרתי, רגיל, הכל

מחל במיטב לבושים ,15 בני בערך
 אותם שתסיע מונית חיפשו צותיהם,

בחיפה. העניינים למרכז
אוכ בקריות, נשארו יותר הקטנים

ראשונה. ״שאכטה״ מעשנים לים,
 נהר רב המון המולה. קמה לפתע

 מוקד לעבר שנישאה אלונקה, לכיוון
 שכב האלונקה על אחס. מגן־חיד

 הדם בפניו. וחתוך פצוע ,15 כבן צעיר,
מהחתכים. כמים ניגר

 כל התבררה כבר שלמחרת בבוקר
 שתו 17ו־ 16 בני נערים שני התמונה.

 ששתו הכמות הפאבים. באחד בירה
 חברו את לבקש מהם לאחד הספיקה
 את לחברתו שיוכיח כדי אותו, לדקור

 הוציא רוח, באותה חברו, גבריותו.
 הרגיל מגדר יוצאת ובאמנות סכין,
 לצד, מצד המבקש של פניו על x צייר

הפנים. כל את שיכסה
 נסגר המשקאות את שמכר הפאב
לשבוע.

 כמנהגו ועולם ויותר, שנה חלפה
 ההוא מהפאב וחצי כקילומטר נוהג.

 פאב מפואר. חדש, אחד, עוד הקימו
לו. קראו טחפיקאנה
 שני המישטרה שם השתילה השבוע

 בני צעירים עיניהם במו שראו סוכנים,
לשוכרה. שותים 14

 סנ"צ בהוראת יום 30ל־ נסגר הפאב
האיזור. מפקד לוי, שרגא

ופש ידה להקשיח החלה המישטרה
הקריות. באיזור נוספים פאבים על טה
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הזיכרון חידון כיתרון
הר התשובות במיון החל הזה" ״העולם

 מי ״עשרים הזיכרון, לחידון שנתקבלו בות
ם ולאחר יודע",  ההגרלה תיערך בדיקתן סיו

ב יזכו מהם שחמישה נכונה, הפותרים בין
 במיסעדת״היוק- לארוחת-ערב זוגית הזמנה

שברמת־השדון. הזהב" ״ברווז הסינית רה
 השאלות לעשרים הנכונות התשובות להלן

הזיכרון: חידון של
 מצלם־העיתונות בשעתו, ביקש, בגין מנחם .1
 בגין נראה שבו תצלום לפרסם שלא רובינגר דויד
 חליל .2 נעליה; שרוכי את לשרוך לאשתו עוזר

.3 ברמלה; נולד (אבו־ג׳יהאר) וזיר איבראהים
 שיגרה במפד״ל המר זבולון של תבוסתו אחרי

 תמורת הבטחות שכללו מסרים, מיפלגת״העבודה
 רק .4 ש״ס; הדתית למיפלגה שיתוף־פעולה,

במיל׳ אלוף של שמו הוזכר טרם בירושלים
 בבחירות הליכוד של ודאי כמעט כמועמד
 צה״ל קצין .5 העירייה; לראשות הקרובות

 אלוף־מישנה המדינה, נשיא שליש הוא שבתצלום
גלוסקא. עמי
בשווייץ, שנה 50 לפני שנולד הנם־קפה, .6
בבראזיל; הקפה של מיבולי־השפע כתוצאה נוצר

בטלוויזיה, ציטט הורוביץ ייגאל תיק בלא השר .7
.8 היינה; היינריד של שיר לבון, לפרשת בהקשר

 ודאי כמעט מועמד דוקאקיס, מייק של החותנת
 היא ארצות״הברית, לנשיאות הדמוקראטים של

 מה פירושו קויטוס״ ״פוסע המונח .9 יהודיה;
 מזל בת היא עטרי גלי הזמרת 10 המישגל; שאחרי

גדי.
 שבתצלום, הצעירה של הפרטי שמה ,11

 .12 אלישבע; הוא ריין, משה של פילגשו שהיתה
 אותה מבקשת הביולוגית שאימה בראזיל ילדת

 .13 בלוד; עמם גרה הישראלים, ממאמציה בחזרה
 מן המילה ומוצא המתת־חסד היא אויתנאזיה

 של לרשותו .14 טוב; מוות פירושה שבה היוונית,
 בתחנת־הכוח סטודיו הועמד עוזרי יגאל הצייר
 בבית■ ארביב אורית הופיעה כאשר .15 רדינג;

 לבשה נשק, בהחזקת הואשמה בו המישפט,
 אוהבת ״אני המילים את שנשאה חולצת־טי

באיטלקית. אותך"
 אייכמן ארולף את תלו שבו החבל את .16
 למונה שניתן הפרטי השם .17 מבריטניה; הביאו

 שי חזי .18 הרמינה: היה בהיוולדה זילברשטיין
 אחמד אנשי בידי שנים וחצי שלוש שבוי היה

 נאמר ביום־העצמאות .19 בלבנון; ג׳בריל
 בניו את ישראל עם ״יזכור במקום ב״יזכור״
 שנה 16 לפני .20 אלוהים״; ״יזכור — ובנותיו״

שפירא. משה המפד״ל בראש עמד

264829 הזה העולם


