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ת המלא מהאגם שנמשתה ^במכוני
התענ את עוררו בפארק־הירקון, כותי

 בתא חוקרי־המישטרה. של יינותם
היש אן־אס־או מכונית של הכפפות

 בצבע נשית מיברשת־שיער נמצאו נה
 וציני בקבוק־בושם שפתון־לחות, ורוד,
ואזלין. כמו שנראה קרם ובה צנת

 10 לשעה סמוך הראשון, ביום
 עובד ,23 בן קדוש יצחק הבחין בבוקר,

 בגג הירקון, שבפארק המלאכותי באגם
סנטי כמה המבצבץ מכונית של לבן

הרדודים. המים פני מעל מטרים
הע־ המים מן המכונית כשהועלתה

 יכלו לא אשתו, אותו שעזבה מאז
 שוב להסתגל הלא״צעיר האיש היה

 דירתו את עזב הוא בדידות. לחיי
 אותה, והשכיר ברמת־השרון המפוארת

 שבגדה אשתו את לו הזכירה היא ״כי
השכנים. אחד לדיברי בו,״

 בנסיעה יזראלוב התאבד אכן ם ^
 הגיע כיצד ברור לא האגם, לתוך

במכו לנהוג אי־אפשר האחורי. למושב
 רק אם האחורי. מהמושב נוסעת נית
 ונפל שפת־האגם על במכוניתו ישב

 הגיעה כיצג ברור לא למים, איתה
המים. לתוך רחוק כל־כך המכונית

העו התייעץ שעימו לרכב, מומחה
מכו היא אן־אס־או כי אמר הזה, לם
 להיות שיכול כך במיוחד, אטימה נית

 כשיזראלוב למים, שנפלה שבמכונית
 ניסה אילו כיס־אוויר. נשאר בתוכה,
 היה יכול לא הדלתות את לפתוח המנוח

 וכן תקועות, שהיו מפני זאת לעשות
 על שהיה מה מבחוץ. לחץ־המים בשל

 היה בהכרה, היה אילו לעשות, יזראלוב
 למים להניח החלונות, את לפתוח
 נשימתו, את לעצור למכונית, לפרוץ
 פני אל ולצוף לחלון מבער לצאת
 המפוחד שהאיש להיותי יכול האגם.
 טעות — והתבלבל לתבהלה נתפס

בחייו. לו שעלתה
 את יותר עוד המסבכת נוספת עובדה

 וכן יזראלוב, של שארנקו היא החקירה
 במכונית. נמצאו האישיים, מיסמכיו כל

 נמצאו לא גם כאן. היה לא בוודאי שוד
הגופה. על חיצוניים סימני־אלימות

 או תאונה? התאבדות? זו היתה האם
מתוחכם? רצח אולי

מזווי הפתעה לשוטרים ציפתה כורים
 היתה המכונית של האחורי במושב עה.

גבר. של גופה
 דלתות את לפתוח ניסו מכבי-האש

 ללא אך הגופה, את לחלץ כדי המכונית
לעיני לבסוף, נוסר המכונית גג הועיל.

 שהגיעו בכירים קציני־מישטרה של הם
 המדרגות. על הושכבה והגופה למקום,
 שעליה המיסמכים פי על זוהתה הגופה
מרמת־גן. דו חבר יזראלוב, כיוסף

של גופתו ליד האחורי, במושב

 פרוספקט נמצא ,53ה־ בן יזראלוב
 אפור, בצבע נשיים מגפיים תיירותי,

 הקידמי המושב על בפרווה. מקושטים
 של חפיסות שתי נמצאו הנהג שליד

 וכן בניילון, עטופות מריר, שוקולד
אדום. יין של בקבוק

 ליד במנעול־ההצתה היו המפתחות
שא שחוקרי־המישטרה השאלה ההגה.

 או מישהו עוד היה אם היא עצמם את לו
 לפני במכונית, יזראלוב עם יחד מישהי

קצת שעומקם למים. נפלה שהמכונית
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דבר. הניב לא החיפוש גופה. עוד מצויה למים שמתחת בחשד טרה,

 ההרוג של גופתוהרציף על גופה
 הרציף על מונחת

מכבי״ על״ידי נוסר שגגה המכונית, ברקע האגם. שליד
 יזראלוב של שכניו וחצי. ממטר יותר
אלכוהול. לשתות נהג לא כי ציינו

 את המעסיקה נוספת, מתמיהה בעיה
 המכונית של מיקומה היא החוקרים,
 האגם אל המוביל כביש אין הטבועה.

 כדי המכונית. נמצאה שבו הצד מן
 הנהג על היה שפת״המים אל להגיע
 ולהגיע צרה, מדרגה פני על לנסוע
 קשה היא כלי־רכב כניסת שבו למקום
מאוד.
 היה אמור הגופה, שנמצאה אחרי יום

 בתל־אביב הרבני בבית־הדין להתקיים
 יזרא־ שהגיש בתביעת־הגירושין הדיון

 יזרא־ כי סיפרו שכניו אשתו. נגד לוב
 לו נשא אז .47 גיל עד רווק היה לוב

 צעירה שהיה בלונדית, יפהפיה לאשה
 ברמת־ לה בנה ״הוא שנה. 20ב־ ממנו

השכ ריכלו דירת־ארמון,״ ממש השרון
 גם טוב, מכל לדירה הכניס ״הוא נים,

איטל מיזנון וגם מחוץ־לארץ קרמיקה
 חשמל." ומכשירי חדשות כורסות קי,

 טען יזראלוב כי וסיפרו הוסיפו השכנים
או שסיממה אחרי ממנו ברחה שאשתו

תו.

 מישטרה קצין - מימין נעקרו. ושדלתותיה האש
 שהסתיימה לאחר בסדין, הגופה את לכסות שמיהר

בזירת־המוות. הראשונית הפאתולוגית הבדיקה
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החפצים. על למימצאים להשוותם כדי ממי-האגם, בקבוקון עימם נטלו
י■ רותם מיכאל


