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 המישטרה טיבעוני. רקע על רק
 שנגרמה הטירדה על לפניה התנצלה

 רגע מאותו לדרכה. אותה ושלחה לה,
 הצליחה כי בטוחה חווה התהלכה
במישטרה. לשטות

 גדול, כה היה בעצמה ביטחונה
 מכונת־ שכרה ימים עשרה שאחרי
 והדפיסה בירושלים, ממישרד כתיבה

 במיכתב למישטרה. אלמוני מיכתב בה
 עולה מלבסקי את ראתה כי סיפרה

 ביום בכיכר־דיזנגוף, מעזה, למונית
היעלמה.

 של ביטחונן גבר הזמן, שעבר ככל
 טרחו לא הן ניצלו. כי ואביבה חווה

מתואמת, אחת גירסה להמציא אפילו

 עבודה שעשתה לי אמרה וה1ךץ
) /  גרנות אביבה סיפרה (נקיה," /

 למישטרה. שמסרה הגירסות באחת
 חשבה היא עלינו, ליגלגה ״מלבסקי

 אמרה מטומטמות?״ שתי סתם שאנחנו
למישטרה. שמסרה בעדות יערי חווה

 שהן חשבו בוודאי ואביבה חווה
 הפשע את ביצעו וכי מאוד, חכמות

 היו חודשים עשרה במשך המושלם.
 על עלה לא שאיש בטוחות כמעט

מעונש. יתחמקו הן וכי עיקבותיהן,
 עומד מולן כי ידעו לא הן אבל

 פקד מהן, יותר הרבה חכם מיקצוען
ידע נסיון, בעל איש — חדד מישל

 עכביש כמו פלדה. של וסבלנות
 ישב כד מקום, לכל מגיעות שזרועותיו

 אט־ קוריו את וטווה במישרדו חדד לו
 המופרז, בביטחונן שהשתיים, עד אט,

בהם. נלכדו
 של גופתה שזוהתה אחרי מייד
 המיש־ ידעה מלבסקי, מלה התיירת

 האחרונה הפגישה כי מאחותה, טרה,
 5.45 בשעה יום, לאותו לה שנועדה

יערי. חווה עם היתה בערב,
 הוזמנה הגופה, גילוי לאחר יומיים

 כי סיפרה היא ונחקרה. למישטרה חווה
 את מצאה ולא דקות בעשר איחרה

היו קשריהן כי הסבירה היא התיירת.

 באופן דיברו הן שייתפסו. למיקרה
מהאזנה. חששו ולא בטלפון חופשי

 התעכבה חודשים שמונה במשר
 מניע. נמצא שלא מכיוון החקירה,
 לכיוון המישטרה את שהיפנה המיכתב

 ללא המישטרה של זמנה את ביזבז עזה,
 המנוחה, של אחותה ורק תוצאות,
 ,1985 בנובמבר למישטרה שהגיעה
הנכונים. לפסים החקירה את העלתה

 צו־ירושה לשוטרים הביאה האחות
 היה למלבסקי כי המעידים ומיסמכים

בירו בבנק־הפועלים נכבד חשבון
 יערי, חווה פעלה זה בחשבון וכי שלים,
ממלבסקי. יפוי־כוח על״פי

דם של שביל
בית־המישפט,
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בצבע, גדולות תמונות
 עבור במיוחד שפותחו

שביל־ נראה בתמונה וסומנו. הוגשו

 של זרועה ליד אותה. ועובר הגופה אל המוביל הדם
 שביל״הדם, את החוצה פס בבירור נראה הנרצחת

מכונית. צמיגי סימני הוא כי טוענים הסניגורים ואשר
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רעותה. את אחת וגם עצמן מפלילות הן בהן הנאשמות, משתי מפורטות

 בטוחות כל־כך שהיו הנשים, שתי
 שטמן בפח נפלו ועורמתן, בחוכמתן

 יערי חווה נעצרה כאשר חדד. להן
 היה לא השנה, ינואר בחודש בהפתעה,

 תשובות לה היו ולא מוכן סיפור לה
 היא חדד. שידע המפלילות לעובדות
 גירסתה על בתוקף לעמוד המשיכה

היו כבר לחדד אבל הראשונית,

משקרת. היא כי רבות הוכחות
 במלוא חדד מתגלה זה מרגע
 לחווה, מייד פנה לא הוא תיחכומו.

 וחשבון־ יפוי־הכוח על אותה לחקור
 תמימים. חודשיים התאפק הוא הבנק.

מאזי של צוות העסיק בשקט־בשקט
 מבקר ואת גראפולוגים לטלפונים, נים
את עבורו בדקו ואלה הפועלים, בנק


