
התחת
ש הרבים המופעים אל ברחבי־הארץ, כו

ש הארוכות שיחות־הנפש אל צפו, בהם
חיקו. אל לשוב סירבה אפרת אולם ניהלו.
 מה הבינו לא רפי של מישפחתו בני

 הבין. לא רפי גם השניים. בין קרה
הריק, בביתו ישב בהם הימים באחד

 שבהם הדרכים מכל לחלוטין מיואש כשהוא
 לחיקו, אפרת את להשיב על־סנת נקם
הת רפי שונה. בדרך לפעול החליט הוא

 עימה, שוחח אפרת, של הוריה לבית קשר
 לראותו בכוונתה אין כי שהבין ולאחר

 להתאבד. עומד הוא כי לד- הודיע עוד,
 ברישיון. נשא שאותו אקדח, היה בידיו

דיר בתיקרת שפגעה אחת, יריה ירה הוא
 הושבה לא הטלפון שפופרת כאשר תו׳
ל- התקשרה המבוהלת אפרת כנד- אל
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 אמנות הוא רפי של מתחביביו אחדההדק על שלחצה היד
המצ הדק על לחץ הוא הצילום.

למותה. שהביא האקדח, הדק על לחץ גס הוא אפרת■ של פניה מול אל רבות פעמים למה

 תשוב כי והתחנן אפרת, את ראה משותף,
 הפצרות של ימים מיספר לאחר אליו.

 להיפגש הסכימה היא ונשנות חוזרות
 וחצי חודשיים העבודה. שעות לאחר איתו

 אפרת כשתמיד לסרוגין, ונפרדו נפגשו
 ביניהם, הקשר את לנתק המבקשת היא

אליו. לשוב משדלה ורפי

אובד
עצות

 לרפי אפרת הודיעה כחודש פני ^
 ביניהם הפרשה את לסיים שהחלטתה *
ולר לשוב רצון כל לה ושאין סופית, הי

 יוכל כיצד אובד־עצות: היה רפי אותו.
 את אהב? שכה האישה את לחיקו להשיב
ה ביתו את לבנות רצה שעימה האישה

בקירבתו. רוצה אינה היא ולפתע חדש
 מתנות, לה קנה הוא דרך. כל ניסה הוא

 לשכנעה ניסה הוא לקבלן• סירבה והיא
 פגישה כל נענתה. לא היא אך במילים,

 היתד, שאפרת בכך הסתיימה השניים בין
בבת בלפור שברחוב לבית־הוריה שבה

 השכור לביתו שב היה רפי ואילו ים,
שבגבעתיים. והריק
 בתמונות ולהתבונן ולשבת נהג הוא

 השנתיים במשך צילם שאותן אפרת, של
 אותה, לצייר גם ניסה הוא יחד. שבילו

 להתקשר נהג רפי בדימיונו. שהצטיירה כפי
 ניסה הוא לביתו. ולהזמינה אפרת, אל

 המשותפים הבילויים אל לשוב לשכנעה
ער־ שאותם הארוכים הטיולים אל שלהם,
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החשוד
אותו לנטוש אפרת

 מקום־העבודה אל נכנס פרי פאל ^
 את נשא בידו אלברט. אחיו, של <

 ״אני :מילמל הוא אפרת. של היד תיק
 אלברט למות...״ רוצה אני למות, רוצה

 35ה־ בן אחיו את ראה לא מעולם נבהל.
כל־כך. רע נפשי במצב

 על־ידי רפאל נעצר מכן לאחר יומיים
 של למותה באחריות כחשוד המישטרה

ב הומתה היא .30ה־ בת גינגולד אפרת
מסמרים. מאקדח שנורה מסמר
 האחים בחברת אפרת את הכיר רפי
עב היא בתל־אביב. לינקולן מרחוב פולק

ה של במחלקת״החשבונות כמזכירה דה
 אפרת כחשמלאי. בה עבד רפי חברה.
נשוי. היה רפי טרייה, גרושה היתה

 יצאו הם יחד. לבלות התחילו השניים
ולהצ מופעי־בלט תערוכות, לקונצרטים,

 לצאת נהג לא הוא בעבר תיאטרון. גות
האקד אפרת זה, מסוג בילוי למקומות

 הבילוי מסוגי ליהנות רפי את לימדה מאית
אהובה. הכיר לא שאותם החדשים,

 14 מונה מישפחתו במרוקו. נולד רפי
 עם התיישבה המישפחה ואחיות. אחים

ה בדרום בעיירת־פיתוח ארצה עלייתה
 נשא הוא הצבאי שירותו לאחר ארץ.

 שני להם ונולדו רותי, חברתו את לאשה
 שם בכפר־סבא, התגוררו השניים ילדים.

למוצרי־חשמל. מצליחה חנות רפי פתח
 יום־ מילחמת על״ידי נקטעה ההצלחה
קר ביחידה חייל שהיה רפי, הכיפורים.

 שנה. לחצי קרוב במילואים שירת בית,
 רבים, חובות צבר הצבאי שירותו בעת
 התחיל הוא החנות. את לחסל עליו והיה

 את לשלם כדי עצמאי, כחשמלאי לעבוד
 והפך כעצמאי, הצליח לא הוא חובותיו•

פולק. האחים בחברת שכיר עובד להיות
 הלך רפי ובין אפרת בין שנוצר הקשר
 בלילות להיעדר התחיל רפי והתהדק.

 ילדיו. ושני אשתו לו ציפו שם מביתו,
 ובין בינו האהבה לפרשת שנה כשמלאה

וה אשתו את לנטוש החליט הוא אפרת,
 אהובתו. עם חדש בית ולהקים ילדים,

 מה לאשתו הסביר רפי התגרש. פרי הזוג
 את שתקבל ממנה וביקש עליו, עובר

 שכר ורפי נפרדו, השניים בהבנה• צעדיו
בגבעתיים. רמב״ם ברחוב דירה לו

 את לאשה ישא כי ברור היה לרפי
 שעזב לאחר שנה אולם אפרת. אהובתו,

חכ תחילת לאחר ושנתיים מישפחתו את
מעונ אינה היא כי אפרת החליטה מתם,

*״-* ו

 את לסיים ביקשה היא לו• להינשא יינת
 החלטתה. על לו והודיעה ביניהם, הקשר

ה־ עבודתם במקום רפי הופיע למחרת


