
סר־ שלי, כפרד! אותי, תהרוג ל
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 לא הוא בעלה. באוזני אשכנזי כרמלה
 בצווארה אחז האחת בידו לתחנוניה. שעה

הת לרגע קפיצית. סכין בה נעץ ובשנייה
 כשהיא הארץ, על השרועה באשתו, בונן

במנוסה פרץ ובמשנהו בדמה, מתבוססת
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 אשתו, את אהב כי חוקריו ■ן 11111

אותה. להרוג ולא להפחידה רק התכוון וכי

 לנשים המיקלט של הפתוח שערו דרך
בהרצליה. מוכות

 בשעה ׳שעבר, הרביעי כיום אירע הרצח
 הנשים של עיניהן מול בערב, שמונה

 שגילה אשכנזי, יוסף במיקלט. החוסות
 ביום כבר אשתו של מחבואה מקום את

 מש־ לראותה. ודרש למיקלט הגיע השני,
 מן זז ולא היום ׳למחרת הופיע סירבה,
 מבעד אליו. יצאה שכרמלה עד המקום
ביניהם התפתחה המיקלט של הנעול לשער

ח החשוד ת  חבית בידיו כבול בצאתו הראשון ביום שצולם כפינ
יום. 15ב־ ממצרו הוארך שם בתל־אביב, המישפט

לכלא. עיתון לו לשלוח הזה״ ״העולם מכתבת ביקש אף הוא וחייך. באדישות התנהג הוא

 שקראתי יידע הוא ״אם להמתין. כרמלה
 הזהירה בכולכן,״ יתנקם הוא למישטרה

אותן.
 חזר אבל שעות, כמה אחרי הלך יוסף
 לשעה קרוב אחרי־הצהריים. חמש בשעה
 לקניות הנשים אחת יצאה בערב שמונה

לו, שתקנה ממנה ביקש יוסף סיגריות.

ך [ ן  יוסף עם התחתנה כרמלה )ה1*1|
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בה. התעלל החתונה לפני עוד הוריה.

 כשחזרה בירה. בקבוק הזדמנות, באותה
 העודף ואת הבקבוק את לו ונתנה האשת

 אשתו ׳פתחה שבו הרגע, את ייוסף ׳ניצל
 במרכז וניצב פנימה זינק השער, את

ניצ בתנועת !מעליה מונפות כשיידו החצר
 הנשים לעבר קרא !״בפנים אני ״הנה, חון.

 עכשיו?״ ׳תעשו ״מה המבוהלות,
ש בעלה אל התחננה הנואשת כרמלה

 למה תצא. חמודי, שלי, ״כפרה ייצא.
אך למישיטרה.״ יקראו הם בעיות? ילך

ח צ ט ו ל ח י ה ם נ י ש ו ח

כרמלה, של הצנועה בהלווייתה התמונה, במרכזמתייפחת האחות
 במקום בפתח־תיקווה. שעבר, השישי ביום שנערכה

המיקלטים. ונשות קרובים כמה כרמלה, של ואמה מישקפיים) (עם אביה אנשים, מעט נכחו

 לה יתן כי הבטיח יוסף ארוכה. שיחה
ב שהגישה התלונה את יתבטל אם גט,

 טענה שבה חיפה, במישטרת אשתקד אפריל
 במוט ראישה את ופתח אותה תקף הוא כי

החיפאי. במיקלט חוסה בעודה ברזל,
 ומישפטיו תיק נפתח התלונה בעיקבות

החמי ביום להתקיים היה אמור יוסף של
 אמר יותר מאוחר נואש. היה הוא שי.

כלל מתחרט אינו כי המישטרה, לחוקרי
— 44

 להזהיר רק ״רציתי אשתו. את שרצח על
 שלא כדי הפנים, את לה ולחתוך אותה

הת ״אבל שנתפס. אחרי סיפר ■תעיד,״
 ורציתי כן, לפני סמים עישנתי בלבלתי.
 הוא בי.״ :בגדה היא כי בה, להתנקם

פעם. :מדי גירסתו את שינה
 ביום כרמלה, עם יוסף ששוחח אחרי

 בדעתה נחושה היא כי וראה השלישי,
אליו, לחזור מוכנה ואינה במישפט, להעיד

 כרמלה, בצהריים. למחרת במיקלט הופיע
 הקודם, בלילה מעיניה שינה הדיר שהפחד
 לצידה לשכב למיקלט מחברתה ביקשה
 את ראתה לתריס מבעד הלילה. במשך
לשער. מחוץ מסתובב בעלה
 הפעיל אל יצאה ׳אם־הבית, רזניק, רות

 הוא אולם איננה. אשתו בי לו והודיעה
 הוא כי וצועק, השער ליד עומד נשאר
 לה יקראו לא ואם בפנים שאשתו יודע
 משירצו במיקלט. ׳הנשים את ירצח הוא

מהם ביקשה למישטרה לקרוא הנשים

כר כשראתה באיום. לקראתה פסע יוסף
 ״אל אחורה. לסגת ניסתה מבטו, את מלה

 תפס הוא אך ביקשה, כלום,״ לי תעשה
 סכין הוציא האחורי מכיסו בידיו. אותה

כרמלה.״ של בצווארה אותה ונעץ קפיצית

הר מישטרת שערכה השיחזור לפי *
 כלל הוא כי הסתבר יוסף, כשנתפס צליה,

 שנכתב כפי בגב, או בבטן אותה דקר לא
 ולא מכיסו הוציא הסכין יאת בעיתונים.

הגרב. מן
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דימעה. הזילו והמלווים, הסדר על ששמרו והשוטרים במקום שנכח הקצין, גם הועיל. ללא


