
 בתאונת מדובר כי סברו במישטרד, בילוב.
 הופיע מכן לאחר שעה כחצי פגע־וברח.

 אלברט, אחיו, של העבודה במקום רפי
 ללא־הרף ממלמל לחלוטין, מבוהל כשהוא

 תיק את אחז בידו להתאבד. רוצה שהוא
 רפי ממנו. להרפות וסירב אפרת, של היד
 נמצאת היכן לאחיו להסביר היה יכול לא

 האחרונות. בשעות עליו עבר ומה אפרת,
 הוביל הוא לנהוג. עליו כיצד ידע לא האח
לשו־ והסביר המישטרה, לתחנת רפי את

מסמ מאקדח שנורה שמסמר למישטרה
 ראשה, את חצה אפרת, של בעינה פגע רים

 אין כלומר: המכונית שימשת את וניפץ
 כאן מדובר אלא וברח, פגע תאונת זו

הריגה. או רצח במיקרה
 גיר- את רפי מסר בתחנת־המישטרה

ל הנסיעה בעת איים הוא לדבריו, סתו.
 את כיוון הוא לחייו. קץ ישים כי ביתה
 ניסתה אפרת עצמו. אל המסמרים אקדח
להאבק והתחילה ההתאבדות את למנוע

■

ך1ו ״ ך ) | ! | ! רפי היו שבה בתקופה שצולמה כפי גינגולד אפרת ז
1 1 1 1 1 1 גיו־ אפרת הבינה שנתיים לאחר רק מאושרים. והיא 1

למותה. הביאה זו והחלטה רפי, עם חייה את לקשור רוצה היא שאין גולו־

בעבודה. ומתמוטט מקיא היה קרובות
 הפך לעבודתו, ומסור אחראי מעובד

 ב* עומד שאינו חסר־אחריות, עובד רפי
 האחים מעבידיו, לעבודה. ומאתר מישמעת,

 לזמן־מה והתעלמו לו, לעזור ניסו פולק,
 מיסטר כעבור אך שגילה. מחוסר־היעילות

 ומי- הולד שהמצב ראו כאשר שבועות,
לפטרו. החליטו דרדר,
 עליו היה פיטורין. הודעת קיבל רפי
 האחים חברת את באפריל 15ב־ לעזוב
 באפרת שוב הפציר בחודש 14ב־ פולק.

ה שעות לאחר אותו לפגוש תסכים כי
 נפגשו השניים הסכימה. אפרת עבודה•

האחות, בנווה־מגן. אפרת של אחותה בבית

 דקות מיספר כעבור המיקרה. על והודיעה רה
 הבית אל פרצו כאשר ואמבולנס. מישטרה ניידת

 בריא־ושלם. שרפי להם ר
 ישב ימים ארבעה ממנו,, נלקח רפי של ;דחו

 הוח־ לו שנערך במישפט בבית־המעצר. האוהב
 חמש למשך שלו האקדח רישיון שלילת נל

 על מאסר חודשי שלושה גם גזר השופט
 מסוג־זה. מעשה ויבצע ישוב אם
 שנתו והידרדר. מצבו הלך מהכלא, שיצא הר

לעיתים- לעבוד, היה יכול לא בימים בלילות.

ב כדיילת־אוויר עובדת גינגולד, דליה
 בעת בחוץ־לארץ היתה היא אל־על. חברת

הפגישה. שהתקיימה
 האחרונה פגישתם היתה זו פגישה

 כמה יחד שבילו לאחר. השניים. של
 לבית שיסיעה מרפי אפרת ביקשה שעות,
בבת־ים. הוריה

 אפרת נמצאה בערב 9 בשעה בערך
 לתחנת קרוב ביפו, הכביש על שרועה

אי לבית־חולים הובהלה היא המישטרה.

 ובמסמר. נפץ בחומר טעון היה האקדח בו.
והמו לקנה המוצמדת הביטחון, דיסקית

 אינו האקדח כאשר יריד, אפשרות נעת
 לדברי במקומה. היתר, לא לקיר, מוצמד

 דוושת על לחץ הוא המאבק כדי תוך רפי,
 פתחה לדבריו, נורתה. וו־,ירייה הבלמים,

 ובשעה לרדת, במטרה הדלת את אפרת
 המכונית. מן נפלה היא נורתה שהירייה

ו ביפו, השניה העליה ברציף קרה הדבר
דם. שלולית בתוך שרועה נמצאה אפרת

 רותם, יוסף רס״ר המישטרה, נציג
 חושדת המישטרה כי בבית־המישפט טען

 של מעצרו בכוונד,־תחילה. ברצח שמדובר
 15ב־ האחרון שישי ביום הוארך פרי רפי
 שרפי דרש לידסקי צבי עורך־הדין יום.

 ההגנה. מטעם פסיכיאטר על־ידי יבדק
הח המישטרה, נציג של התנגדותו למרות

 על־ יבדק שדפי רביבי יצחק השופט ליט
 מעצר ימי עשרה לאחר פסיכיאטר ידי

■ מא;דז גורית נוספים.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

אהבה שום
על־ידי שננטש

מזיכ רפי רשם אותו
 הקשים, ברגעים רונו

אפרת. היפה, אהובתו

מונקיס רישומים בתצלום: מיותם. נותר בגבעתיים רמב״ס ברחוב 1ן1
§ 1ב111\11 #|  נשקפים שמהם ציורים, עשרות רפי. בידי שצויירו הספה, על 1
הגדולה. אהבתו על ומעידים הדירה, חדרי בכל מתגוללים גינגולד, אפרת של פניה

ב לנהוג כיצד יודע אינו כי התורן טר
 עצר התורן השוטר להתאבד. המאיים אחיו

פרי. רפי את
 במקום שוב רפי הופיע בבוקר למחרת

 של התיק כשבידו אחיו, של העבודה
ומבול מבוהלת עדיין והבעת־פניו אפרת,

 וביקש למישטרה שוב פנה האח בלת.
 ה־ בתחנת בדפי. לעשות עליו מה לדעת

 אינם הם כי לאלברט הסבירו מישטרה
 החתימו הם בבוקר עוד. להועיל יכולים

 שלא מתחייב חוא שבו טופס על רפי את
 שחתם לאחר שוחרר הוא בנפשו. יד ישלח

הטופס. על
 של לביודהוריה התקשר אלברט, האח,
ל שבה לא שאפרת לדעת ולמד אפרת,
 והוא בליבו, לכרסם התחיל החשש ביתה.

 הפרקליט, לידסקי. צבי עורך־הדין אל פנה
 פרי, רפאל של הנפשי במצבו שהבחין
הירקון. מרחב למישטרת הסגירו

התברר נוספת׳ בדיקה לאחר בינתיים,

ת ה, א ב הו פי א פר■ ר
•לדיו. ושוי את
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