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 הרבים הצלמים אל חייכה יכל̂ 
 כשנמאס אחר־כך, סביבה. שעמדו 1̂
 פרצופים להם עשתה היא לחייך, לה

 במצב־רוח נראתה היא לשון. והוציאה
יוצא־מן־הכלל.

 ובחולצת־ ג׳ינס במיכנסי לבושה
 מישקפי־ראייה פניה על לבנה. טריקו

עגולים.
 את חיבקה היא בהפסקה, אחר־כך,

 יהיה שהכל אותה והרגיעה הבוכה. אמה
 ושתפסיק נורא, כל־כך לא ושזה בסדר,

לבכות.
 המישקפיים, את הורידה אחר־כך

 ביחד מר. בכי לבכות היא גם והתחילה
אמה. עם

 התיישבה שלה אמא אחר־כך
 בעיניים הסתובבה ומיכל מאחוריה,

 הצלמים אל נפוח ובפרצוף אדומות
 את לעברה לכוון שהמשיכו הרבים,

 עליה להבזיק והמשיכו מצלמותיהם,
 ממקומה קמה בהם, התבוננה היא אור.

 שאינה משם, שילכו לצעוק והתחילה
עם ושמספיק יותר, אותם לראות רוצה

 השישי ביום נעצרה הילל יכל *ץ
בערב  היא בהרצליה. ידידים בבית ^/

 דני עם ביחד שהשתתפה, בכך חשודה
 נהג־המונית ברצח פוקס, וגיל אייזנמן
תותנג׳י. חמיס הערבי

דני את לדבריה, הכירה, מיכל
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לקורס״חבלנים. והתקבל במישטרה כמכונאי שימש הוא הימנית. ידו רק

 עובד דני אישית. היכרות אייזנמן
 ולאחרונה כמכונאי, בעבר במישטרה,

 מישטרת־ של לקורס־תבלנים התקבל
 בימים עובר היה נעצר, לולא ישראל.

 חבלן הופך והיה הקורס. את הקרובים
מדופלם.
 בתחנה אותו הכירה כי סיפרה מיכל
 שלושה לפני בירושלים, המרכזית
ועם איתו התיידדה היא חורשים.

 המשימה לביצוע לשירות אותה גייס
העו ,24 בת ירושלמית מיכל, הזאת.
 בחוג הרביעית השנה את לסיים מדת

 העברית, באוניברסיטה לגיאוגרפיה
 ההיכרות למרות למשימה. התפתתה

 דני. עם לה שהיתה הקצרה־יחסית
 איתו הראשונה השיחה מן כבר הבינה
 על הסיפור פוליטי. ראש״ ״באותו שהם

והיא בעיניה, אמין היה בשב״כ חברותו

 התגלו קצר זמן תוך כספי. דויד המונית
ברצח. השבוע שהואשמו מי גם

 • י היו שלמחרת כותרות־העיתונים
 על דיברו הן ומאיימות. שחורות

 הביטחון. התערערות על מעשה־חבלה,
 שלא רם בקול אז הכריזו נהגי־המוניות

 אל עוד יסעו ושלא ערבים, עוד יסיעו
 נוסעים עם הירוק הקו לגבולות מעבר

העיתונים הכבושים. השטחים מן

 החשוד את הכירה ובאמצעותו אשתו,
 הוא גיל פוקס. גיל ברצח, השלישי

 בחיל־הים. המשרת בשרות־חובה, חייל
 קצין־המיש־ מחקירת שהתקבל כפי
מע הארכת בעת בבית־המישפט, טרה
 דני זה היה החשודים, שלושת של צרם

הרצח. את שיזם
 סניגורה גולן, יאיר שטען כפי דני,

 איש שהוא וטען אליה פנה מיכל, של
כאילו, והוא, שרותי־הביטחון(השב״כז

 לדיברי פעיל, חלק לקחת הסכימה
המונית. נהג ברצח חוקר־המישטרה,

 שבועות. כמה לפני התחיל הכל
 נמצאה כאשר בלילה, השישי ביום

מירו המוביל בכביש נטושה מונית
 מנוקבות היו המכונית שימשות שלים.

 מוכתם היה האחורי המושב מכדורים,
חיפו אחרי סימני־מאבק. בו ונראו בדם
 חוקרי־המישטרה, גילו מאומצים שים
נהג- של גופתו את משם, רחוק לא

 בהזמנת פוליטי רצח זה שהיה הכריזו
 נטו חוקרי־המישטרה כי אף — אש״ף

פלילי. שוד זה שהיה לריעה
 י■ הציבור הוכה אחרי־כן ימים כמה

 מעלה־האדומים בכביש בתדהמה. שוב
 עומדת, מונית באישון־לילה, נמצאה,
 תותנג׳י, חמיס הנהג של גופתו ובתוכה
 גילו כך הכדורים, כדורים. מנוקבת

 אם־ רובה של היו חוקרי־המישטרה,
גם צה״ל. חיילי בשימוש הנמצא .16
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חייל. הוא מהם אחד כי התברר ברצח, החשודים תותנגיי הימני. בצד מונח נראה הראש המונית. של


