
 הזה״ ״העולם בשער גיתית
בהוכג־קונג יהלומים שוד

גברים, טורפת היתה תמיד יא ך*
) /  בה נזכר כזאת,״ מתפרפרת מין 1 /

 שהכיר תל־אביבי, איש־עסקים השבוע
 בקורס־ זה היה שנים. חמש לפני אותה
 בבית־ שנערן־ לניפוח־זכוכית, ערב
ה האשה באיזור־המרכז. אורט ספר
 עינו את מייד משכה ,32 בת אז נאה,
בקורס. האחרים הגברים ועיני

 גיתית השאירה בדיוק כזה רושם
מתחנות־חייה. תחנה בכל זהבי

 הזדרזו בלונדון, כשנעצרה השבוע,
 את לשרטט בארץ היומיים העיתונים

 להסתמך טוב מקור להם היה דיוקנה,
 העולם בגליונות פירסומים עליו:
 לפני כבר עלילותיה על שכתב הזה,

שנים. 12
 בת הנערה, של שמה הגיע כיצד
ה העמודים לראש דתיים, להורים

העיתונים? של ראשונים

 שידור •
נמונודח?

 המכונית, של האחורי מושב ך
 חודשים שיבעה לפני שנמשתה

 בפארק־הירקון, המלאכותי מהאגם
 שם גילו הם הפתעה: לשוטרים חיכתה

גבר. גופת
 המדובר אין כי החשד התעורר מייד

 במעשה אלא תאונה, או בהתאבדות
 היה יכול לא מותו לפני רגע פלילי.
 למים, המכונית את לדרדר הגבר

 היה כך לשם האחורי. במושב ביושבו
אותה. שידחוף נוסף, אדם דרוש

 במכונית נמצאו הגופה מלבד
 פריטים, כמה הישנה 4 הפרינץ

 למעבדה והעבירו אספו שהחוקרים
 גילו הם השאר, בין פלילי. לזיהוי

 בקבוק־יין, פרווה, עטופי מגפי־נשים
 ובקבוק־ שפתון נשית, מיברשת־שיער

בושם.
 שהתקבצו חוקרי־המישטרה בין
 חדד, מישל הפקד גם נראה במקום

 בכך התפרסם עצמם הימים שבאותם
 חקירת במיסגרת יערי, חווה את שעצר

מלבסקי. מלה רצח
 מיוחד צוות־חקירה עסק יום מאותו
 ברורה הנחה מתוך הפרשה, בפיענוח
 היה ,53ה־ בן איזראלוב יוסף שהגבר,

לרצח. קורבן
שבלונדון, פינצ׳לי ברובע השבוע,

 בקשת על־פי הסקוטלנד־יארד, עצר
 זהבי גיתית את מישטרת־ישראל,

איזראלוב. ברצח כחשודה
 לאיזראלוב נשואה היתה זהבי
 | בהליכי־ היו מותו בזמן שנתיים. במשך

 1 נועד גופתו מציאת אחרי יום גירושין.
ברבנות. הסופי הדיון להתקיים
 כי החשד הוא העיקרי החקירה כיוון

 את לרשת כדי בעלה, את רצחה גיתית
 1 בקואופ־ חבר איזראלוב, הרב. רכושו
 נודע ,50 גיל עד רווק היה דן, רטיב

 שתי חייו בימי ואגר הרבה, בקמצנותו
 נפוצה השבוע רבים. וכספים דירות

 כי בקואופרטיב,. חבריו בקרב שמועה
 מלכודת מלכתחילה היו נישואיו
 אחד בכוונה: הובל הוא שלתוכה
 1 בקשרים שהיה מספרים, כך ממכריו,

במטרה ביניהם, ושידך הכיר גיתית, עם
— 38

באגס 01 גיתית:
-:י?

 של רכושו על בעזרתה להשתלט
איזראלוב.

הראשונה •
שעישנה

 גיתית של חייה אחרי מעקב ^
 של דימיונו את להדליק היה יכול 1 (

 שזורים בעברה מותחנים. סופר כל
 על לכסף, גבול ללא אהבה על סיפורים
 מעשה לגברים, ומופגנת חזקה משיכה

 וכמה כמה הרחוק, במיזרח נועז שוד
וגירושין. נישואין של פרשיות

 בולט בהם נקשר ששמה הגברים בין
 אקירה היפאני הגאוני, הקולנוע בימאי

 בטוקיו, פילגשו היתה היא קורוסאווה.
.22 בת כשהיתה
 מבית־ השברירית הילדה גיטה,

 חלמה בתל־אביב, בלפור העממי הספר
 גדלה שבו הבית רחוק. להגיע תמיד
 ידעו לכיתה חברותיה וכל אותה, חנק

 בנות־ מבין שבחבורה. המרדנית שהיא
 עם שיצאה הראשונה היתה גילה

 של טעמו שטעמה הראשונה גברים,
סיגריה. שעישנה הראשונה אלכוהול,

 כשהרחיקה אחר־כך, שנים כמה
 את ועיברתה הקטנה, תל־אביב מאיזור

 לבני־מישפחתה הוכיחה לגיתית, שמה
 להזכיר מסוגלת היא כי חברותיה ולכל
 מארצות גם הסנסציוני קיומה את להם

סין. כמו רחוקות

מישוד־החןץ
התערב

 בעוד ,1974 שנת ראשית ן*
 פיצעי את כולם מלקקים בארץ ^

 בני והצברים יום־הכיפורים, מילחמת
 לתנועת־המחאה מתארגנים גילה

 גולדה, של לישכתה מול הגדולה
 מעצרה על הידיעות לישראל הגיעו

 בהונג־קונג. גיתית של
 הזה״: ״העולם אז דיווח

 לחנות שנכנסה האלגנטית, הצעירה
 בהונג־קונג, ביותר ההדורה התכשיטים

 הפאקיסתאני, לעבו־אל־קאדר נראתה
היא ביותר. שמן כדג החנות, בעל

 תיירת אוז׳ה, כוויקטוריה עצמה הציגה
מרומא. עשירה

 את העשירה התיירת כשבחנה
 ושני עבד־אל־קאדר הבחינו היהלומים,

 כי וסיני, נוסף פאקיסתאני עוזריו,
 היטב המבינה אשה עומדת לפניהם,

ביהלומים.
 אלא היתה לא אוז׳ה ויקטוריה

 זהבי, גיתית הישראלית הצעירה
 בת דרר־נדודים אחרי — שהגיעה

השמות אחד להונג־קוגג. שנים, חמש

 אוז׳ה, אמנם היה גיתית של האמיתיים
 נישאה לכן קודם שנים ששלוש מכיוון
 השם את אולם זה, בשם אנגלי לצייר

 שוד־יהלו־ לצורד המציאה ויקטוריה
 תיכננה, אשר בתעוזתו, נפלא מים,

ההדו התכשיטים בחנות הביקור ואשר
בו. הראשון השלב היה רה

היהלו מוכרי עם שדיברה גיתית,
 להחליט יכלה לא באיטלקית, מים
 היא לה המוצעים מהיהלומים אילו

הרושם את יצרה אולם לקנות, עומדת

 היא רבים. ביהלומים מעוניינת היא כי
 למלונה לבוא לעבד־אל־קאדר הציעה

 כדי האפשר, ככל רבים יהלומים עם
קניותיה. את בניחותא לבחור שתוכל

 ורבת מסוכנת עיר היא הונג־קונג
 סוחר הוא ועבד־אל-קאדר מעשי־שוד,

 המלון שם את כששמע אולם, מנוסה.
 שלו, השמנה הקונה מתגוררת שבו
 והיקרים ההדורים אחד מנדרין, מלון

 הלקוחה כי וכשהבחין בהונג־קונג,
האחרונים בשלבים נמצאת שלו

האגם ליד איזראלוב גופת
במלכודת! נפל האם - 50 גיל עד רווק

ממקום־הפשע מובלת איזראלוב גופת
לראות ובא יערי חווה מחקירת התפנה חדד מישל הפקד

חשד. כל מליבו סר להריונה,
 עבד־אל־ הגיע הצהריים אחרי

 של למלונה עוזריו, שני עם קאדר,
 חבילות עשר עימם הביאו הם גיתית.

 אלף 60 של כולל בשווי יהלומים,
דולר.

 הפתעה. להם ציפתה בחדר אולם
 המתינה מאיטליה העשירה התיירת

 שלוף, אוטומטי אקדח כשבידה להם
 לא היהלומן היהלומים, את ודרשה

 מהר, חישב הוא עשתונותיו. את איבד
 אינן הרה אשה של שתגובותיה החליט
מהירות. להיות יכולות

 בחייו. לו שעלתה כמעט זו טעות
 את לתפוס וניסה גיתית על התנפל הוא

 השניים בין מאבק כדי תוך אקדחה.
 בגדיה תחת שהיה נפוח, בלון התפוצץ

 שעבד־אל־קאדר ולפני גיתית, של
 בהריון אינה השוררת כי להבין הצליח

 שנחלץ הסיני, עוזרו בראשו. נורה כלל,
 מידה למהלומת־אגרוף זכה לעזרתו,

 הריצפה. על שוכב ונשאר גיתית, של
 שני את השאירה נבהלה, עצמה גיתית

מהמלון. ונמלטה בחדר הפצועים
 גיתית שלה, אחר בשם נרשמה היא

 לאותו סמוך צנוע, במוטל פורוצ׳י,
 אותה איתרה הונג־קונג מישטרת מלון.

אותה. ועצרה ספורות שעות תוך
הורשעה המקומי בבית־המישפט

 אחויה, השתגעו בתר־אביב הבחווים ונסו. גברים אהבה היא
? בחייו הגברים לאחד עלה זה האם בשלם. הגברים גם ואחרנר


