
הנרצחת: שד גיסה עם בלעדי ־איו!

ג9ו! 011)1)1 רצה ו
 את זיהינו ואחיה שאני מרות

ל יכול לא אני השרופה, הגופה }
 לכרמלה. קרה שזה עכשיו עד אמין

 לעבריין, לקרות שיכול דבר זה 'צח
 אבל פושעים, עם שמסתובב מישהו

 כמו ורצינית אחראית לאשה א:
רמלה.

 אותה כינו שבמישפחה כרמלה,
 רצינית. בחורה תמיד היתה רמל,
 אותה הכיש ,18 בת בערר היתה אשר

בבית־חולים אושפזה והיא חש

 את הכירה וכאשר הפילהרמונית,
 החשוד עורך־הדין חרמון, שימעון
 כרטיסים עבורו גם קונה היתה ברצח,

לקונצרטים.
 בה. התעלל שהוא חושב אני אבל

 עם מחכה היתה היא פעמים הרבה
 היה לא בכלל והוא ביד, הכרטיסים

כך. על לה מודיע ולא מופיע
 כרמלה קנתה שנים ארבע לפני

 היו הוריה. בית ליד בהדר־יוסף, דירה
שמה, על הדירה בהעברת סיבוכים

כלאם כרמלה נרצחת
18 בגיל נחש הכשת

 היה זה מסויימת. תקופה *יכילוב
 ואז הבגרות בחינות של בזמן :דיוק

רחמניה. אחות להיות :חליטה
 מהאחיות מאוד הושפעה היא

 עסקה היא בבית־החולים. בה שטיפלו
 והשיגה תמימות, שנים 10 במיקצועה

 תל־ באוניברסיטת בסיעוד ב״א תואר
 תואר לקראת למרה הרצח לפני אביב.

מסטר.
 יתסיס
ושכר־טירהה

 היה שלה הגדול שיגעון ך<
 שמעה לא היא קלאסית. •מוסיקה 1

 מוסיקה רק אחרת, מוסיקה שום
לתיזמורת מינוי לה היה קלאסית.

 שיטפל חרמון לעורן־־הדין פנתה ולכן
 אחרי בדיוק היה הוא הכירו. הם כך בזה.

מאשתו. הגירושין
 אמרתי בעיניי. חן מצא לא הוא

 מתכוון לא הוא דעתי שלפי לכרמלה,
 התגרש, עתה שזה מפני איתה, להתחתן

מהר. כל־כך יתחתן לא והוא
 היתה היא בו. התאהבה כרמלה אבל
 אהבה לא היא סתם. יצאה שלא בחורה
 או לבית־קפה בחור עם סתם לצאת

 מישהו רצתה היא ערב. לבלות לבר
איתו. לדבר שתוכל רמה, ועל רציני

 שנים כמה לפני חרמון את פגשתי
 כסף לו הבאתי כאשר הקודם, במישרדו

 אני אבל זוכר. לא כבר אני מסמכים, או
 כבר היא אז כרמלה. על שכעסתי זוכר

אבל יחסים, קיימו הם שלו, חברה היתה

 בבית־החולים..וולססוך בעבודה כרמלה
המנהלת עם שיחה

 לו לשלם כדי כסף ממני לוותה היא
אותי. הרגיז ממש זה שכר־טירחה.

 של בחתונה פעם עוד אותו ראיתי
 אז בא הוא שנתיים. לפני הקטנה גיסתי

כרמלה. עם
 גם אותו, הכירה המישפחה כל

 בן־בית היה לא הוא אבל ההורים.
 לו, התנגדה כרמלה של אמה אצלנו.

 עברו ביניהם היחסים גרוש. שהיה מפני
 פעמים, כמה נפרדו הם ומורדות. עליות

 לזה, זה חוזרים היו פעם בכל אבל
 אוהבת שהיא לי אומרת היתה וכרמלה

אותו.
 ממנה ביקש הוא היכרותם בתחילת

 לה יעצתי אני אבל איתו, לגור שתבוא
מתייעצת היתה היא זאת. לעשות לא

אב. להיות יכול שאינו או עקר,
 בחצוצרה, בעיות היו לכרמלה אבל

 להיכנס בקלות כל־כך יכלה לא והיא
להריון.
 השתמשו לא שהם יודע אני

 רצתה מאוד כרמלה כי באמצעי־מניעה,
 איתה יתחתן הוא כי קיוותה היא ילד.
 השתעשעה היא אבל להריון, תכנס אם
 נישואין. בלי אפילו שתלד ברעיון גם

 כך על משהו פלטה היא כשנה לפני
נדהמו. והם ההורים, לפני בבית

 מהנסיעה מאוד נהנתה כרמלה
 את שילמה היא שימעון. עם לחדל

 בכל חלקה ואת שלה כרטיס־הטיסה
התמונות עבור אפילו ההוצאות.

למוסיקה. ביחד מקשיבים
 שהוא לה אמר הוא השנה במאי

 לבוא לה והציע לחוץ־לארץ, נוסע
 ביום לנסוע צריכים היו הם איתו.

 הכינה כבר היא שישי ביום ראשון.
 הוא אבל ממנו, לטלפון וחיכתה מזוודה

 ניסתה היא השבת. כל התקשר לא
בבית. היה לא הוא אבל אותו, להשיג

 לה, ואמר התקשר הוא ראשון ביום
 זה כי לו, מסתדרת לא איתה שהנסיעה

 כסף, היה לא לכרמלה לו. משתלם לא
 הכסף את לה להלוות צריך היה והוא

 ידיד. עם נוסע שהוא אמר הוא לכרטיס.
נסע. באמת והוא

והחליטה נורא, נפגעה כרמלה

אבל - מזונות ממנו רצתה לא היא
הא□ באבהות. שיכיר רצתה היא

אותה? ז 1רצו הוא זה בגלל

 היא מאוד, קרובים היינו דבר. בכל אתי
 אמרתי מאחותי. אלי קרובה יותר היתד,

 כי אליו, לעבור לה כדאי שלא לה,
 יוביל לא וזה דירות, יש לשניהם
לחתונה.

 לא הוא אבל להתחתן, רצתה היא
 בבית. כבדים לחצים עליה היו מיהר.

 ואני תתחתן, שהיא מאוד רצו ההורים
אותם. מרגיע פעם כל הייתי

 יחד נסעו וחצי שנתיים לפני
 שאם אז לה אמר שימעון לחוץ־לארץ.

 איתה. יתחתן הוא — להריון תכנס היא
שהוא כך על אז מילה אף אמר לא הוא

הנרצחת בידי שצולם פסי ־ חרמון
אחרת עם - לחו״ל טיול

 חזרה כאשר שילמה. היא שהצטלמו
בביתנו, החשבון את איתו עשתה ארצה,

 קטן דבר כל על מגעיל. ממש היה וזה
 חלקה את שילמה והיא התחשבנו, הם
האחרון. הגרוש עד

ן י  השיחה ס
האהרוגה ^

 יושבים הם כי לי, סיפרה רמלה ^
ת עו ש  עוסק אחד וכל יחד ^
ספרים, קוראים היו הם בענייניו.

הקשרים. את איתו לנתק
 לארץ, בחוץ היה שהוא בזמן רווקא

 חזר, כאשר בהריון. שהיא גילתה
 היתה: שלו התגובה כך. על לו סיפרה

 אחר־כך עקר.״ אני כי ממני, לא ״זה
ביניהם, היחסים את ניתקו

 ׳ היא מאוד. גאה אשה היתה כרמלה
 מזונות, ממנו לבקש התכוונה לא כלל
 על באבהות שיכיר רק רצתה היא

 אני כעצמה. אותו תגדל והיא התינוק
 שמבחינה לה, ואמרתי בה תמכתי

 אנחנו כי לדאוג, מה לה אין כלכלית
מאחוריה.


