
 המישבט באי
 בגיתית הסתכלו

 אבר ■זוארוב.
 המישטוה חוקו■

 מישהו חיפשו
ב קו הקהל ב

 הנדהם הגבר לצאת. וביקשו באולם,
 דקות כמה אחרי לזהותו. ונשאל יצא
שהזדהה. אחרי לאולם, הוא גם חזר

 עוררו הללו המוזרים המיקרים שני
 ממשיכה המישטרה כי ההשערה את

לר גיתית של שותפה את לחפש עדיין
ה שיערו החקירה מתחילת כבר צח.

 שעזר שותף, היה לגיתית כי חוקרים
 והסיע הרצח, של הקריטיות בשעות לה
 בתחילה לתל״אביב. בחזרה גיתית את

 יוסף היה זה גבר כי המישטרה חשדה
ג — גיתית של מאהבה מולר, (״ג׳ו״)

ב בליל־הרצח אותה שפגש מזדקן, בר
בתל־אביב. הילטון מלון

 ה־ על־ידי ונחקר נעצר מולר ג׳ו
ט היום עד שוחרר. ואחר־כך מישטרה,

ש למרות כתב־אישום, נגדו הוגש רם
צוו את לזייף לגיתית עזר כי התברר

הכ מולר אבל המנוח. בעלה של אתו
 היה או לגיתית, עזר כי בתוקף חיש

הרצח. במקום איתה
 מהחברה לא ,60 בן גבר הוא מולר
הג־ ברשלנות. ולבוש מקריח הנוצצת,

ך

ק *יי  ב־ ,הנודע כתב־הרדיו הולד, *
ספו דקות שהה העמוק, הקול על *)
 של מישפטה מתנהל שבו באולם רות

 בעלה, ברצח הנאשמת יזראלוב, גיתית
במכו הטבעתו על־ידי יזראלוב, יוסף
פארק־הירקון. של באגם ניתו

וכתב־הרד־ ,לאיטו התנהל המישפט
 ל־ ולרדת האולם את לצאת החליט יו

מהאולם צאתו עם מייד אולם מיזנון.

אז בבגדים גדל־מידות גבר אליו ניגש
ה הולר להזדהות. ממנו וביקש רחיים,
 הסבר קיבל לא אבל מדוע, שאל נדהם
 מיש־ חקירה זוהי כי הורעה רק אלא

 בסביבה שעמד קצין־מישטרה טרתית.
 אותו עזבו והחוקרים הולר, את זיהה

לנפשו.
 גבר ניגש אחר־כך ספורות דקות

שישב ,60 כבן לאדם אזרחית לבוש

הש המישטרה על־ידי שנחקרו ברים
 גם התאימו בית־המישפט, באולם בוע,
 60 בגיל היו הם גם זה. לתיאור הם

 כי נראה ומקריחים. מרושלים בערך,
 השפעה יש שלגיתית סבורה המישטרה

 לסובב יכולה והיא זה, מסוג גברים על
אצבעה. סביב אותם

 בתיק, התובע את שאל הזה העולם
השוטרים חיפשו מי את טל, אברהם

 על יודע אינו כי אמר הוא אבל באולם,
ה כי המישטרה מקווה האם דבר. כך

 האנונימיות על יסמוך האלמוני שותף
ההזדמ את וינצל אולם־המישפט של
ול מקרוב גיתית את לראות כדי נות

מישפטה? אחרי עקוב
ב ^ ס  כ

הגג על
מו לא וא־ יערי חווה במישפט כ

 את התובע פתח לא גרנות, ביבה **
ה את והשאיר בנאוס־פתיחה, המישפט

 היו הראשונים העדים בערפל. קהל
טכ פעולות שעשו צרפתיים, שוטרים

 נעצרה כאשר וחיפוש, מעצר של ניות
 בפאריס, אורלי בנמל־התעופה גיתית
יזראלוב. של מותו שלאחר בבוקר

 כל היה לא שלבית־המישפט מאחר
הנקו מה הסבר כל לו ניתן ולא רקע,
 השוטרים של בעדותם החשובות דות

תק רצופה חקירת־העדים היתה הללו,
 זיו, מאיר הסניגור, בין ומריבות לות
השופטים. לבין

ליש באה כי מכחישה אינה גיתית
ל לילה באותו וחזרה אחד, ליום ראל

 מזוייף. בדרכון השתמשה וכי פאריס.
הח לביקורה הסיבה כי טענה רק היא
מידי כסף קבלת היתה בישראל טוף
לא לדבריה, דירה. עבורה שמכרו דים
 נסעה ערב, באותו מבעלה שנפרדה חר

 אלף 20 הכסף, את לה שנתנו לחברים
 לנ־ נסעה ואחר־כך ירוקים, דולארים

לפאריס. וחזרה מל־התעופה
בעקש נחקרו הצרפתים השוטרים

 כדי הסניגור, על־ידי וביסודיות נות
כא גיתית אצל נמצא כסף כמה לגלות

 שרשמו בדוחות בפאריס. נעצרה שר
 של סכום לה שהיה כתבו הם השוטרים

מור שהיה צרפתים, פרנקים אלף 140
500 ישראליים, שקלים אלף 27מ־ כב

 מארקים 1300ו־ אמריקאיים, דולר
 25־2ל״ס בערך שווה זה סכום גרמניים.

דולר. אלף
 הכסף את כי טענה שגיתית אלא

 בשטרות קיבלה שנמכרה הדירה עבור
 דולר 500 רק נמצאו ובחפציה ירוקים,

* אמריקאיים. בשטרות
 מאוד יתכן כי רמז כבר הסניגור

 ל־ ועד נחיתת־המטוס ממקום שבדרך
הצ הצרפתים השוטרים של מישרדם

הי השטרות את להעלים גיתית ליחה
יט הסניגור אם עדיין ברור לא רוקים.

 לה שעזר בצרפת, שותף לה היה כי ען
ב זאת שעשתה או הכסף, את להסתיר

אחרת. מתוחכמת צורה
 '* ביש־ גיתית שמסרה אחת בהודאה

 שטרות את הדביקה כי סיפרה ראל,
 נמצאו לא ולכן לגבה, האמריקאי הכסף

* גופה. על שנערך בחיפוש
 שדר־ מכיוון בפאריס נעצרה גיתית

הצר גבר. שם על היה המזוייף כונה
 היו ולא הזיוף, את מייד זיהו פתים

אומ היא אשה. או גבר היא אם בטוחים
 היה ושיערה שימלה לבושה היתה נם

שי כי התברר שמייד אלא ונשי, ארוך
 התלבטו בתחילה פיאה. אלא אינו ערה

 על חיפוש לערוך לתת למי השוטרים
 ביקשו לבסוף לאשה. או לגבר גופה,

 על חיפוש לערוך מוזה סבין מהשוטרת
 נר שאינה לברר כדי גיתית, של גופה
ל מתחת הציצה השוטרת נשק. שאת
גו על ידיה את העבירה הנכרית, פיאה

ה בחפץ הרגישה ואז גיתית, של פה
 הבולט החפץ איבר־מינה. ליד בולט

יווני. דרכון נוסף, מזוייף דרכון היה
הועב ודרכוניה, פיאתה על גיתית,

 מיוחדים, שוטרים של לידיהם אז רה
 בנמל־ה־ הנעברות בעבירות העוסקים

בתי החיפוש את שערכו והם תעופה,
 ממנה וגבו מימצאיהם את רשמו קה,

אליה התלוו גם אלה שוטרים הודאה.


