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 כי בטוח היה חולון מישטרת של החקירה **
 יקח וכי לפשע המניע על לעלות הצליח

ממש. של לפיתתן להגיע קצר זמן
 נערתו היתה גאולה כי התברר בחקירה

 קיימה כאשר מה. זמן בר־כהן אריה של
ב אולם נשואה היתר, עדיין יחסים איתו
 לאחר גאולה, של לדבריה גרושין. שלבי

 היה המישטרה, חוקרי על־ידי שאותרה
 ניסה לא שמעולם אמת ידיד בר־כהן אריה

 התמונות את שחוקה. אגורה ממנה לסחוט
ברשותה. צילם בחדרו המישטרה שגילתה

 יוצא דבר־מה בצילום ראתה לא גאולה
בלבד. לשעשוע זאת וחשבה דופן

 אחותו מחזקת גאולה של דבריה את
 היא מורדוך. שושנה בר־כהן, אריה של

 ובן ביישן נעים, כאיש אחיה את מתארת
 אמא של הבן היה ״אריה למישפחתו. מסור 1

 לכתב השבוע סיפרה היא שלו,״ ואבא
 שש־עשרה בן היה כאשר הזה. העולם

 האיש היה אריה קשה. במחלה אביו חלה
 נתן ולא הערב עד הבוקר מן בו שטיפל

 היה הוא זה. את לעשות אחר אחד לאף
 יוצא ואפילו ומלביש מאכיל אותו, מנקה *

 חשב לא מעולם קצרים. לטיולים איתו
לט במקום בחורות או ידידים עם לצאת י

באביו. פל
שהר אריה זה היה האב נפטר ״כאשר

 את הפנה הוא מכולם. חזק הכאב את גיש
ה חולה אשה זו גם אמו. אל אהבתו כל

 הקפיד אריה יום־יומי. טיפול דורשת 
 לילות עושה והיה מחסורה כל את למלא י

 מצלצלת הייתי כאשר מיטתה. ליד וימים
 היה ״ואריה שושנה, סיפרה אמא,״ אל

ו הטלפון את מנתקת אמא היתה בבית,

 לצעירה דווקא מכות הקטלני הכדור היה
 בר־ אריה ואילו השיער ושחורת הנאה

 במקרה היה שהוא משום רק נפגע כהן
שה בעובדה לדעתם, לכך, עדות במקום.

 כך אחר ורק באסתר קודם פגע כדור
אריה. של לגופתו חדר

 אסתר כי הובהר החדש הצוות מחקירת
 במיספרה עבודתה את עזבה מוחה בן

 המיספרה מעטים. חודשים לפני רק בני
 בדכהן. אריה של לביתו מתחת שוכנת
 בנק בסניף כפקידה לעבוד עברה אסתר
 אריה. עם להיפגש והחלה בבודים לאומי
 עם ניפגשה לכן קודם מעט או זמן באותו

 בדיקת ארוכה. תקופה חברה שהיה חייל
 הוא כי הוכיחה החייל חברה של האליבי

יציב.
 לפני נפרדו בן־מוחה אסתר של הוריה

 ביתה את עזבה עצמה היא שנים. כמה
 דודתה, אצל לגור ועברה שבקריית־חיים

 ידועה הדודה בבת־ים. פילמוס, אלגריה
 שהראתה והיא הרבה המבלה צעירה כאשה

 הגדולה. העיר של החיים סגנון את לאסתר
 לחצה החייל חברה עם אסתר יצאה כאשר
 למרות הוריה, גם להינשא. הדודה עליה

 היא כבר. שתינשא עליה לחצו שניפרדו,
 את הכירה ימים באותם הסכימה. לא

 דברי לפי בחברתו. ורצתה בר-כהן אריה
 מעולם היתה לא אסתר אריה, של חבריו
 הופתעו הם ,להיפר שלו. החלומות אשת
 דור הרצח בליל היה שאריה לשמוע מאד

מוחה. בן אסתר עם קא
 ידעו לא אריה של מישפחתו בני גם

 המיספרה, בעל לשניים. בין הקשר על
 אל פעם מדי עולה היתה שאסתר ידע בני,

 בין הרומן על ידעתי ״לא בר־כהן. אריה
בתקופה אסתר אח הכיר אריה השניים.

רדי עורכת-דץ
הפיתיון נערת

עכ כי יותר, מאוחר להתקשר לי אומרת
 הבן עם להיות להמשיך רוצה היא שיו

 של יחסית המבוגר גילו למרות שלה.״
 הבית. את עזב לא מעולם בר־כהן, אריה

 הביתה. מביא היה הרבות חברותיו את גם
 אפילו האם את לעזוב מוכן היה לא הוא

 נישואין על דיבר לא מעולם אחד. לרגע
זמן. לאורך אחת חברה על או

 היה נראה לא שושנה של דבריה מתוך
עבוד גם אנשים. בסחיטת עוסק אריה כי
 לא סיטונאי, ביצים כמחלק הקשה, תו

 חוקרי אצל הסחטן של לתדמיתו התאימה
חב שסיפרו דומים סיפורים י המישטרה.

 והשקט הביישני אופיו על אריה של ריו
 רצח כאן היה לא כי הדעה, את חיזקו רק

 לכיוון יותר נטו ההשערות סחיטה. בגלל
 כלל שיערה לא חולון מישטרת הרומנטי.

 בן־מוחה באסתר לפגוע רצו הרוצחים כי
עצמו. בר־כהן באריה ולא

סוע הדודה — גרושים ההורים
מס חולון מישטרת כי היה כשנראה רת.

 קשה היה וכי הרצח מקרה בחקירת תבכת
הוע היא החולונית, המישטרה לצוות מדי
 הצוות בראש המרכזית. היחידה לידי ברה

 רב עמד הפרשה את לחקור הוטל שעליו
 של התשאול מדור ראש חגג, יצחק פקד

 פקד רב של לרשותו המרכזית. היחידה
חוקרים. 25 הועמדו חגג

חקיר כיוון את היפנה זה חקירה צוות
לדעתם, בן־מוחה. אסתר אל דווקא תו

 היתה אסתר במיספרה. אצלי עבדה שהיא
ש אחרי רק ועדינה. מאד שקטה בחורה

 התחילה שהיא שמעתי המיספרה את עזבה
בחורים.״ מיני כל עם לצאת

 המרכזית היחידה של החקירה צוות
 עברה גילוי המרץ. במלוא לחקור המשיך

 להם נתן לא עדיין מוחה בן אסתר של
חב כל המיקרה. לפיענוח קטן רמז אפילו

 היה לא מהימן. אליבי הוכיחו וידידה ריה
 בחקירת ההכרחי המידע את אפילו להם

המניע. :הרצח
דוו הוא הזה הידע לחוסר הסיבות אחת

ה צוות חולון. של המישטרה אנשי קא
 הועברה שהחקירה מכך נפגע שם חקירה

 לשתף שלא והחליט המרכזית ליחידה
 חוקרי בידי חומר נמצא היום גם פעולה.

לע להיות יכול אשר חולון של המישטרה
 נמסר ואינו המרכזית היחידה לאנשי זר

 מורדוך, שושנה של עדותה אפילו להם.
 בה, יש אשר בר־כהן, אריה של אחותו
 לא הפרשה על אור מעט לשפוך אולי,

 שושנה החדשה. החוקרת לכתובת הועברה
 שני שבין המשחק ימשיך באם כי איימה

 בעניין לערב תיאלץ היא ציוותי־החקירה,
במישטרה. בכיר קצין מישפחה, קרוב

חש תחילה סם. של הישראלי כנו
 של מעשה הוא הרצח כי החוקרים בו

 כך אחר סם״. של ״בנו של מסוגו מטורף
ש בחור הוא הרוצח כי להם היה נראה
 בינתיים בו. אסתר של בגידתה בגלל נפגע
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ן ו לי ל׳״יי מי
העברה כולל

י ל מיליון
העברה כולל

בספורט ההיסורים רהסדר הסועצה

יהוד; במדבר חורף
חופשת י

 טיולים
גדי בעין

ף ר ר חו ב ד מ ע יהודה: ב  שבו
ש די, נופ עין־ג לב ב שו  מ

ם רי סיו ב ב כ ר ; ב ל ג ר ב ו

ש ק מפג ת ר ם מ ר ע ב ד  מ
ה, ד הו תריו י ם א מי  הקדו
ציו רו ם ע תלי פ לי הנ ע ב  ו
ם ם החיי שוטטי מ בו; ה

ת רחצה עיינו מ ת, ב רי פ  הג
ם הרצאות ענייני ת מ מדבר ל  ב
ה, ד הו ה י חה שלוו מנו ת ו בי  ב

די. עין ההארחה ג

ם עונייני שה מ  מהנה בחופ
ת עניינ מ מת? ל בא

או עין בו ת גדי. ל ם שדה ובי״ם ההארחה בי עי ם מצי  לכ
חד שבוע מינו, מיו מחיר ב חד ב מינו: מיו ב
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