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המישטוה...״ עם אותה משחקת חזקה, ..גיתית

 מישאל־בזק עו־ו
לעמוד כדי תל־אביב ברחובות

הציבור 1 ור1ו 1 זמוזר 1 היחס על
החשודה איזראלוב, לגיתית

קו בדם ,1 וסיני בעלו ברצח
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גיתית?

 שגיתית חושב אני :41 פקיד, זאב,
 הייתי אם ממזרה. זריזה, מאוד אשה היא

הייתי חשוכה, בסימטה אותה פוגש

 לשיחזור חוקריה על־ידי איזראלוב גיתית נלקחה כאשר
 מייד אותה זיהו ושבים, העוברים בה הבחינו תל־אביב, ברחובות

 ו״אל לה, צעקו תישברי!״ אל ״גיתית, במחיאות־כפיים. ופרצו
 של ליבם תשומת את כל־כך המרתק בה, המיוחד מה להם!״ תתני
 26 בית־המישפט? ובאי העיתונים קוראי אהדת את המגיים הכל,

 ומה חושבים הם מה מספרים מיקרי, באופן שנבחרו ונשים, גברים
 אחרת, לאשה וביחס המפורסמת, לחשודה ביחס מרגישים הם

מלבסקי. מלה ברצח הנאשמת יערי, חווה פחות: לא מפורסמת
 של עמידתה לצורת הערכה הוא התשובות ברוב החוזר היסוד

 רבים, יערי. של משבירותה והסתייגות בחקירות איזראלוב
 גם יש החזהה. הגיבורה את אוהבים הצעירות, הנשים בייחוד

רחמים. רבים אצל מעוררת לעומתה, יערי, מפניה. הפוחדים
 — המשיבים מבין רבים כי הוא, המפתיעים המימצאים אחד

 בבר — אותן עויינים הם אם בין השתיים, את אוהדים הם אם בין
 ״העולם מערכת להן. המיוחסים במעשים בליבם אותן הרשיעו

 כל כן, על נאשמת. ויערי חשודה, היא איזראלוב כי מדגישה הזה״
מפשע. חפות בחזקת הן אחרת, יוכח לא עוד

 לענות, סירבו 10 במישאל־הבזק, שנשאלו אנשים 50 מתוך
 מבין 26 בחר הזה״ ״העולם המדובר. במי כלל ידע לא ואחד

אלה. בעמודים מתפרסמות והן התשובות,

 איד גיתית :33 נהג, גנון, מיכאל
שתלטנית, אשה לי נראית ראלוב

יערי, עושה. שהיא מה יודעת תוקפנית,
נחמדה. נראית יערי חווה ממנה. פוחדלהיות יכול מיסכנה. נראית לעומתה,
גיתית. כמו אשה עם מתחתן שהייתי

 כאלה דברים :17 תלמידה, ענת,
 ואין שלי הבעיות לי יש מעניינים. לא
 שתי סיפורי־הרצח. לכל סבלנות לי

איומות. לי נראות האלה הרוצחות

משוחרר, חייל שאול, עובדיה
 זה בגלל גיתית את מעריר אני :21

 המישטרה. את לסובב מצליחה שהיא
 אחרי מורשעים ממנה חשובים אנשים

 נותנת לא והיא באשמה, מודים שהם
מאוד. יפה זה עליה. לעלות למישטרה

 גיתית :33 ועקרת־בית, אם שרה,
 לי שיש מה כל וזה צצקלה, נראית הזו

 מעסיקה לא הזו הפרשה כי להגיד,
משתיהן? בכלל לי איכפת מה אותי:

 ממש גיתית :35 צלם, נחמה, מני
 נעים הזמן, כל מחייכת היא נהדרת.

 מרחם לא אני אבל עליה. להסתכל
 .תמים, שנראה בן־אדם תמיד עליה.

הרוצח. דווקא שהוא בסוף מתברר


