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אצלו?״ עליה שעבר מה כל אחרי הביתה שתחזור מחנה לדרוש יכולתי איד ״אבל

שיקו־ה מתי
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 ביצע שהוא המישטרה, טענת את לאמת כדי בה שיש קרסניצקי, טלי כלתו של רעת
הכפול. ברצח אשם אינו שהוא בלהט טוען נתנאל בירושלים. הכפול הרצח את

 של קולו הרעים ״ 1קרסניצקי לי
 בבית- מרקו שאול עורך־הדין

 את ״האם בירושלים. המחוזי המישפט
 לשלוח עלולה שעדותך לעובדה מודעת

 את האם עולם? למאסר חף־מפשע אדם
 האם זז? חשובה נקודה היטב :מבונה
 כאן ׳תתני אם שתגרמי, הנזק על חשבת

שקר?״ עדות היום
 העדים דוכן על שניצבה הנאה הצעירה

 הנאשמים. ספסל לעבר חטוף מבט שלחה
 קינד רכון כשהוא שוטרים, שני בין שם,
 קרסניצקי, נתנאל חותנה, ישב ניכחו, עה

 עד ומאהבה פאולה אשתו ברצח הנאשם
באו שררה מתוחה אווירה שדלז. בדיה

כולו. בית־המישפט, לם
 ועצמות,״ מעור רק לא מורכב ״האדם

 גם לו ״יש טלי. של קולה לבסוף נשמע
 מצפוני כי עדותי, את שיניתי לכן מצפון.

 את ולומר לכאן לבוא החלטתי לי. הציק
לש ועלולה קשה זו שאמת למרות האמת,

עולם...״ למאסר ׳אלי קרוב אדם לוח
 ב- המפתח עדת ניסתה שקטה בנימה

 הצולבת בחקירתו לעמוד הרצח מיישפט
 לבית־ ולהבהיר מרקוס עורך־הדין של

 לילה באותו אירע באמת מה המישפט,
 מזכרד יימחה לא בוודאי שרישומו טראגי

רב. זמן נה
 שהידהד היריות צרור רעם מששבך

ב הגרמנית במושבה הקטן יהואש ברחוב
 המכונית צמיגי חריקת ונדמה ירושלים,
 המקום, מן במהירות שנמלטה

 גופות שתי השלו הרחוב כז
 קרסניצקי פאולה חיים.

 מהצגת שחזרו שדלז,
 מייוחדת חשיבות ייחסו

 של ביתה ליד שחנתה
 ליבב תשומת את המכונית

 האל לגביהם. מדי מאוחר
 כיוון המכונית אחרי

המופתעת, פאולד.

ל להיכנס ניסה שדלז, עובדיה ידידה, לחייה.
 היה האלמוני אך המקום, מן ולהימלט מכוניתו

 קצר ומטווח במהירות, הדביקו ■הוא ממנו. זריז
 הקט- היריות שלוש נוספות. יריות ׳שתי בו ירה

 לבית־ אלה בימים שהביאו הן הללו לנוות
 קרסניצקי, נתנאל את בירושלים המחוזי המשפט
 עובדיה ומאהבה, פאולה אשתו ברצח הנאשם
שדלז.

 נתנאל של לביתו המישטרה אנשי כשהגיעו
בירו הרצח ביצוע אחרי קצר זמן בבאר״שבע

 של חברתו זלינגר, טלי את במקום מצאו שלים,
 טלי להם מסרה קצרה חקירה לאחר אלון. בנו
 :ערב באותו שאירע מה לגבי גירסתה את

 ■נסענו .בערב בבית. היה אלון הרצח ״ביום
של הצבאי המחנה לכיוון ונתנאל אלון אני,

1 שתי שר בעדויותיהן תלויה התשובה

בותוב גופות שתי
באמצע חיים רוח ללא שוכבים

 וראינו יריות שלוש ״שמענו
 כשהם ידידה, ואת פאולה את

המזועזעים השכנים סיפרו הכביש,״

 הרצח לזירת שהגיעו
 בבית־המישפו בעדותה
אשתו של לביתה


