הראלה נקראה על שם אמה .כאשר היתה
האם בשיא זוהרה ,מלכת־יופי ויפהפיה
מבוקשת ,היה שמה מיכל הראל .כאשר
נולדה הבת הבכורה במישפחת מודעי,
החליטו יצחק ומיכל להנציח את התקופה
היפה ההיא ,ולקרוא לבתם הראלה,
עוד כשהיתה הראלה ילדה קטנה ,היה
ברור לכל ירידי מישפחת מודעי כי עומדת
לגדול להם ילדה יפהפיה ,שתעלה ביופיה

| 1ן א ך| ך| 1הראלה נהגה בחודשים האחרונים להתלוות להוריה
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לאירועים ומסיבות שונות .בשבוע שעבר היא
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בלטה ביופיה בטקס השבעת הנשיא ושבוע קודם־לכן השתתפה במסיבת־השואה )ראה
תמונה( אותה ערך ח׳׳ב שמואל פלאנח־שרון .כאן היא נראית בתמונה האחרונה שלה.

הדאובה
בבוקר היתה צריכה לצאת ללונדון ,כדי
להירשם ללימודים אוניברסיטאיים בתיק־
שורת־המונים .בכביש־החוף ,ליד הכניסה
לקאונטרי קלוב ,איבדה את השליטה על
הגה מכונית הפיאט  850שלה .המכונית על
תה על אי־תנועה ועל עץ .היא נהרגה ב
מקום• מטוס אל־על ,שיצא למחרת היום
בטיסה ישירה ללונדון ,יצא בלעדיה.

לא בזכו ת

צומת ה״קאונרי קלוב״ ,בדרך מתל־אביב להרצליה ,קבעה
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לה להיות צומת הדמים .לפני כחודשיים ניספו בסמוך
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לצומת זו נוסעי האוטובוס שהותקף בידי מחבלים והשבוע נספתה כאן הראלה.

ף מוצאי השבת האחרונה ,בשעה
 ,8.30ישב יצחק מודעי עם מנהל
חגיגות ה־ ,30דויד אדמון ,בחדר־האורחים
בביתו של מודעי בהרצליה-פיתוח .הראלה,
בתו הבכירה של מודעי ,ניגשה אל ה
שניים ונפרדה מהם ,לפני צאתה מהבית.
״לאן את הולכת י ארזת כבר ?״ שאל
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מודעי את הראלה.
״אחזור מוקדם ,עוד אספיק לארוז,״
היתה התשובה.
היתה זו השיחה האחרונה בין הראלה
לבין אביה .באותו לילה ,בשעה ,11.30
חזרה הראלה מבית של ידידים בתל־
אביב ,אליהם נסעה כדי להיפרד .למחרת

ך* ראלה מו ד עי היתה אהבתו הגדולה
• י של אביה ,שר־האנרגיה־והתשתית
יצחק מודעי .עובדי לישכתו יודעים כי
היא היתה הגורם המשפיע ביותר על מצב-
רוחו של השר שלהם .כאשר היתד ,הראלה
מאושרת והיה לה טוב ,היה גם מודעי
מאושר .כאשר הראלה היתה במצב־רוח
רע ,או עמדה לפני בעיות ,היה מצב רוחו
של מודעי ירוד.
הראלה העריצה את אביה .לגביה הוא
היה התגלמותו של הגבר הרצוי .כאשר
ציינה ,לפני שבועות אחדים ,״אולי ית
אים לך שפם,״ לא היסס מודעי והחל
מגדל שפם .גם היחסים בינה לבין אמה,
מיכל ,מי שהיתה מלכת־היופי השנייה של
ישראל ,היו יחסים מושלמים בין אם לבת.
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למרות שהיתה ״סיפור ה
חת״ בגלי צה״ל ,החליטה

אלה לנסוע להשתלם בלננדון נניספתה ערב נסיע

