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 הקטלניות. היראות שנורו אחרי מעטות שניות
 לירושלים נתנאל חתנה עס נסעה כי טלי סיפרה

לעברה. שנורו היריות את (!)מעה וגס !ולה

 לניוון ממשכנו שם אותו שהורדנו ■אחרי *לוו.
 של לביתה יהדאש, לרחוב והגענו ירושלים

וכ המכונית, מן ירד נתנאל קרסניצקי. !אולה
 הוא מגיעה. מכונית שמעתי אחדות דקות עבור
 הם ,טלי, ואמר: חייך למכונית, ■אלי :יגש

 ל* חזר הוא יריות. שמעתי הלך. ושוב ■זגיעו,׳
 שנסענו לפני ונסענו. יאותה התניע !כונית,
 ירה שהוא חשבתי משהו. זורק אותו טמעתי

 בדרך פאולה. אשתו של הברה של :מכונית
 אלון, על תשמרי ,טלי, לי: אמר ,'באר-שבע

 כמו עליו תשמרי אחד. אף עכשיו לו אין :י
או תעזבי שלא כבוד במילת לי הבטיחי *מא.

 נתנאל ממני ביקש לבאר־ישבע כשהגענו תו.
 באה זה ׳אחרי ומייד שלו, לעורך־דין להתקשר

זמישטרה.״

| | לבית בהגיעו קרסניצקי נתנאל אמר ן
 המרתק, המישפט של בתחילתו המישפט, ■״

 הבאתי הרצח ״בליל האחרונות. בשנים בבירה
אלי.״ שתחזור ורציתי אשתי את אהבתי ־שבע.

32יז ^ היריות את שמעתי
:עדותה את שינתה לאחר־מכן במישטרה. הראשונה בעדותה

 של בהרשעתו אותי המאשים בעלי, אלון את לראות יכולתי ״לא
 לעצרה שציווה שופט לפני טלי הובאה העדות. שינוי לאחר אביו.״

בעדותה. ודבקה עדותה, את שוב שינתה המעצר לאחר שעות. 48ל־

 בבית שלווה שררה לא האחרונות :בשנים
 נתנאל, בבאו״שבע. קרסניצקי מישפחת

 ויי־״ר בע״מ נתנאל גדול מוסך ,בעל שהוא
 באר־שבע, בית״ר של הכדורגל אגודת
ש עד פאולה אשתו של חייה את מירר

 בירושלים לגור ולעבור לעוזבו, החליטה
אמה. אצל

 באשה ירה מי
הז הב א מ וב

ם חסי לי  תקי- היו לא לאמי אבי בין ;
 שמואלה הדוכן מעל סיפרה ינים,״ /<י

 שהיא !תוך נתנאל, של בתו קרסניצקי,
 שיושב אביה של בפניו מלהביט נמנעת

 מעיו• הוא ואילו הנאשמים, ספסל על
הח שפניו מבלי חטופים מבטים לעברה
או ״מאז בלבו. המתרחש את יגלו תומים

 יכולה לא ״אני סיפרה, גורלי,״ לילה תו
 אבל עדיין,אבי, שהוא נכון עליו. להסתכל

 מי את לאהוב ממני •לדרוש אפשר איך
 אמין של מותה בגרימת שחשוד

 האחרונה התקופה כל שבמשך ״למרות
 בכל־זאת הוא לאמי, נאמן היה לא אבי

 לא- בצורה קנאי להיות לעצמו הירשה
 בבית •אותה לסגור התבייש ולא •רגילה,
זרועו, מנחת להטעימה או ימים לכמה

 עם בו בוגדת שהיא לו נדמה שהיה משום
 גהי־ הפכו אמי של חייה אחרים. גברים

 •וללכת מהבית לצאת לה היה אסור נום.
או תאה שהייתי ימים והיו שרצתה, לאן
•וכו וחבולה, פצועה בבית !מסתובבת תה
ממנו.״ שקיבלה ממכות כחולים סימנים לה

 בבאר־ ביתד, את פאולה שעזבה אחרי
 אמה, בבית בירושלים, לגור ועברה ישבע,
 עובדיה חדש, ידיד בחברת מבלה החלה
לס יודעים יהואש ברחוב שכניה שדלז.

מדיכ סבלה לירושלים הגיעה שעם פר
 את שהכירה אחרי חלף דיכאונה •אך און,

החדש. ידידה
 יוצאת ברחוב, אותה פגשתי אחד ״יום

 השב־ אחד סיפר אדומה,״ אאודי ממכונית
ני מאושרת. מאד־מאד נראתה ״היא •נים.

 שסוף טוב מזל לה ואיחלתי אליה גשתי
 שזה לי אמרה •והיא בעלה, ,אל חזרה סוף
 •ראינו מאז שילה. ידיד ׳אלא בעילה לא

 ידענו לא מעולם אבל ביחד, הרבה אותם
 ׳בדיוק...״ הוא מי •לנו סיפרה לא •ההיא

 של קנאתו את שיככה לא מאשתו הפרידה
 ולנסות לירושלים לעלות ׳שנהג נתנאל,

 תפס אפילו הוא אחת ״פעם אליו. להחזירה
 שסואלה, סיפרה הרחוב,״ באמצע אותה

 •ומה יוצאת היא מי עם לו שתספר ״ורצה
 :תחזור שלא ולמה הזמן, כל עושה היא
התביעה את ושתבטל לבאר־שבע, אליו

 לא כנראה זה אבל שהגישה. לגירושין
לה.״ עזר

גייסה
גייסה רודפת

 קרסניצקי במישפחת טרגדיה ך*
 ילדיהם כאשר הרצח, •אחרי החריפה 1 י

המיתרס. עבריי משיני התייצבו בנייד,זוג של
 אלון. את להחזיק איך ידע תמיד ״אבא

 הכסף בעזרת מאד טוב זאת עשה הוא
חו כשאני לו. חסר לא פעם ישאף שלו,

 אלון למר, הסיבה את למצוא ׳המנסה שבת,
ולהפ היום עד •בניתנאל להאמין ׳ממשיך

 בגלל •שזה יודעת •אני בו, תמיכתו את גין
 שמואלה אומרת לו,״ הבטיח שהוא הכסף

 •בישיבה אבי את ״כשפגשתי קרסניצקי.
 רצה לא הוא בית־המיישפט, של הראשונה

,בת עלי לצעוק והתחיל אתי לדבר בכלל
 אני כאן. שהיו האנשים כל לפני זונה!׳

 על לחשוב מבלי עליו, ׳להסתכל יכולה לא
 עכשיו.״ נמצאת היא ואיפה שלי, אמא

 היא, להעיד שמואלד, של תורה כשהגיע
 פרישת כל את בית־ד״מיישפט בפני •שטחה

 מבליטה כשהיא לאמה, •נתנאל של יחסו
 על שישב האיש כלפי עדינותה את היטב
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