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מתגו השניים מרקוביץ. יונה לעורכת־הדין
ול לסב ילדים. שני ולהם בהרצליה ררים
 25 בת מרקוביץ, חגית בת, ישיגם סבתא

 הרצליה בגימנסיה כמזכירה בעבר שעבדה
 אינה היא ובגרפיקה. בציור עוסקת וכעת

ברמת־גן. ומתגוררת נשואה
מת היא פתח־תיקווה. ילידת היא אסתר

 שאותו ביפו, ישן ערבי בבית כיום גוררת
 שותפה היתר. היא בעבר ושיפצה. רכשה
ב סלור, (״בנש״) בנימין אחיה, עם ביחד
 ב־ אתר, תירצה המשוררת של האלמן עלה

השומרים. שרותי הנקראת חברת־שמירה

תי ^  שלועו אקדח, לופתת יד אי
ל שלי. השמאלי האישון אל מכוון /^•
הת את ראיתי אחר. בעולם הייתי רגע

 כשה־ אשתי, ושל ילדי שלושת של מונה
 נודע כבר כאילו פניהם, על עצובה בעד.
 בשבריר ממש היה זה כל מותי. על להם
 לוחצת האצבע את ראיתי ואז שניה. של
נקישה.״ ושמעתי ההדק, על

 המפיק־זמר ראה השבוע הרביעי ביום
 בעיניו. המוות את אלהרר (״דודו״) דויד

 רק חייו ניצלו המישטרה חוקרי לדברי
ש באקדח, טכנית מתקלה כתוצאה בנס,
 מרקו- אסתר לחצה ההדק על טעון. היה
.54ה־ בת ביץ

נד האירוע, למקום שהוזעקו השוטרים,
שנעצ לרצח, בנסיון שהחשודה לגלות המו
 של גרושתו היא יום, 15 למשך לחקירה רה

 אגף־ על והממונה משרד־הפנים סמנכ״ל
מעו אחד שהוא מרקוביץ, יעקב המישטרה,

 שר־הפנים של והקרובים הוותיקים זריו
בורג. יוסף ד״ר והדתות,

 אדון רומן
והפלה

ה מרקוביץ, ליעקוב נישאה אשה ^ ש מזה ומשמש מסורתי כאדם מוכר י י
 שנים. 33 לפני במפד״ל, עסקן רבות נים

 הצבאית. במישטרה קצין אז היה הבעל
 הרעיה התחילה נישואין שנות שבע כעבור

 ממשלתי פקיד עם ארוכה אהבים בפרשת
 ,38 בת בהיותה נשוי. שהוא ביותר בכיר
 היא ילדים, שני לבעלה ילדה שכבר אחרי
 מכך כתוצאה ממשלתי. פקיד לאותו הרתה

 בבית־חולים מלאכותית הפלה עברה היא
להס הבעל את הניעה זו פרשה ממשלתי.

לגירושין. כים
ה ומטופחת,, נאה אשה שהיתה אסתר,

 הנשוי הפקיד עם הרומן את לנהל משיכה
 המישטרה. על מהממונה גירושיה אחרי גם

 שנים 17 מעמד החזיק זה אהבה סיפור
 מרקו- יעקב נפרדו. שהשניים עד תמימות,

בשנית. בינתיים נישא ביץ
 בן יש ולגרושתו משרד־הפנים לסמנכ״ל

 במחלקת־ העובד מרקוביץ, (״נתי״) נתנאל
נשוי הוא אכספורט. תנובה של המחשבים
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בכיר. ממשלתי לפקיד שהרתה אחרי מאשתו התגרש מרקוביץ שפיר. הרצל רב־ניצב

 סיכסור בעיקבות פורקה השותפות אולם
ביניהם. קשה

 בו ״אירה
_ ;״שוב

תר ^ ץ אס אינטי יחסים היו מרקוגי
 השניים .37ה־ בן אלהרר דודו עם מיים *
 הנקרא במישרד־הפקות, שותפים גם היו
 14 סמולנסקין ברחוב דודו, של שמו על

הרצח. נסיון אירע שם בתל-אביב.
 כי האשד. הסבירה במישטרה בחקירתה

ל אליו, אהבתה בשל אותה, ניצל המפיק
 אותה. זנח ואחר־כך עסקיו, קידום צורך

או ״אם :הודיעה היא ההמומים לחוקרים
 אותו. שאחסל עד שוב, בו אירה אני כל,
 שזה אומר לא זה הפעם, הצליח לא זה אם
 !״הבאה בפעם יצליח לא

 מר־ אסתר כי העלתה המישטרה חקירת
 *׳ למעשה קודם יום האקדח את גנבה קוביץ

 בשבוע בפתח־תיקווה. המתגורר מאביה,
 כיצד הסבר מהאב ביקשה היא לפני-כן

השוט הסיקו מכך האקדח. את מפעילים
 לרצוח מראש רב זמן תיכננה שהיא רים,
 הרצח לביצוע התכוננה ושהיא אהובה, את

 רבה• ובקפידה בשלבים
 שהוא אלהרר, ודודו החשודה בין הרומן

 * הבי־ בעולם הבולטים המפיקים אחד כיום
הכי שנים. חמש לפני החל הישראלי, דור
 שהיא הון, לביאה האמנים סוכנת ביניהם רה

אסתר. של ביותר הטובה חברתה
 (״רחלי״) לרחל שנה 11 מזה הנשוי דודו

 את פיתח ילדים, שלושה ולהם אלהרר,
 17ב־ ממנו המבוגרת האשד. עם היחסים

 ה־ את החל הוא אשתו. בידיעת שנים,
 היה באסתר כשפגש אך כזמר, שלו קאריירה

הפקוח. עיסוקו עיקר כבר
 בת למישפחד. בן הוא המצליח המפיק

 עם עלה הוא מבאר־יעקוב. ילדים שיבער.
 * בילה בנעוריו ממארוקו. 5 בגיל ארצה הוריו
 יצחק אחיו, חב״ד. בישיבת שנים חמש

 סוכנות ובעל עיתונות צלם הוא אלהרר,
 אלהרר, ניסים אחר, אח .80 סקופ הצילום

מרחב־׳המרכז. במישטרת חוקר הוא
 דודו העניק הרצח, נסיון אחרי יומיים

חשף הוא שבו הזה להעולם ראיון אלהרר


