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בסרט.
יו חודשים, 8ו־ משנתיים יותר מזה

״בובה״. של החבר הוא משולם בל
 היה שנה, בן שהיה אחי, ״כשנולדתי,

 שלי. ולפה לאף שלו האצבע את דוחף
 בובה.״ אני כי אותי, לעזוב לו אמרו אז

 לילדונת עדיין מתאים והוא דבק, השם
וההתנ הביישני החיוך בעלת החמודה,

להשתע הרוצה גור־חתולים של הגות
י שע.

 כי בחשד נעצר ),20( משולם יובל
 שבו בלילה רוזאנם רוזי עם נפגש

 שם ביפו, למוסך אותה והביא נעלמה,
 אחר־ מיפו. אחים ושני הוא אותה אנסו

לחל גופה את וחתכו בראשה ירו כך
 ברצועת־ קברו הגופה שרידי את קים.
עזה.

 בתוכנית־הטלוויזיה שנה, חצי לפני
 יובל, של סיפורו סופר קר,1ח בשידור
הוא התיבות. בראשי רק מוזכר כששמו

 לעשות. מה לו היה ולא אז, עבד לא
לה התחילו וכולם הזמן, כל יחד היינו

היינו. שלא למרות חברים, שאנחנו גיד
 רוצה שהוא אמר הוא שנה חצי אחרי

 התביישתי. הסכמתי, לא איתי. לצאת
 חודש, אחרי אבל קטנה. ילדה הייתי

 אותי, אוהב שהוא הזמן כל אמר כשהוא
 המשכתי אני אותו. לסמפט התחלתי
 לעבוד התחלתי שנתיים ולפני ללמוד,

חוד אולי כעת, ברמת־אביב. במספרה
 הפסקתי הבלגן, כל בגלל שיים,

 המיקצוע את אוהבת אני אבל לעבוד,
לעבודה. אחזור ואני

 עליו. לחצתי ואני עבד, לא יובל
 לא אם כלום ממנו יצא שלא אמרתייילו

 לפני חודשים שלושה ובאמת, יעבוד.
בכריכיה. לעבוד התחיל שנעצר

2עי ^
מהצבא

 טירונות עבר בצבא, היה נה
* ליד בחוות־השומר, היה ואחר־כך /

 נכון, זה בעיתונים שכתוב מה כל שלא
מנפחים. דבר שכל

 שאני הסכימה לא אמי מההתחלה
 יצאנו וחצי שנה חברים. נהיה ויובל

 שהוא מפני זה התנגדה. היא כי בסתר,
 שלא אמרה ואמי שלי, אח של חבר היה

 בו שאין האח, של החבר עם מתחברים
 שאין בבית ראו אחר־כך אבל אמון.
 שהוא ואמר לאמי בא יובל ברירה, להם

הביתה. אלינו בא הוא ומאז אותי, אוהב
 חברה היכרתי. רוזאנס רוזי את גם

 הביתה, אלינו אותה הביאה אחי של
אצ היתה אחר־כך בערך. שנתיים לפני
 לא היא יובל את פעמים. כמה עוד לנו

 מבת־ים. אלא בבית, מאצלנו הכירה
 במיוחד בבת־ים, חברים הרבה לה היו

 הרבה, אליו באה שהיתה איציק, אחד
 היא אז יובל. של הבית ליד היה וזה

לו. וקוראת יובל עם מדברת היתה
לפע מאור. יפה בחורה היתה חזי

 בבת־ים. בערב אותה פוגשים היינו מים
האי־ עם ופעם חברה עם פעם היתה היא

 אמור שהיה האחרון ונרצחה. נאנסה כ■ נראה נעלסגה. רוזאנס רוז■
חברתו בראת. חשוד הוא עכשיו משולם. יובל היה עימה להיפגש
גדל שבו ההווי ועל המיקרה על מספרת , ,בובה הקטינה,

ו ד1מא יפה בחורה היתה .היא
 הצעירה עם פגישה אמנם קבע כי טעו

 אך לה, וחיכה בלילה הנאה היפואית
 לדרכו. והלך התייאש הוא באה. לא היא

 כך הנערה. את ראה לא לדבריו, מאז,
 ונחקר. נעצר כאשר במישטרה, טען גם

בובה: סיםרה
 משלוש יותר לפני יובל את היכרתי

 גידלו הם אחי. של חבר היה הוא שנים.
ביפו. ריק במיגרש סייחה, ביחד

 ביפו. גרה ואני מבת־ים הוא יובל
 אלי מטלפן היה יובל ילדונת. אז הייתי

 יצא וככה בסייחה, לטפל שנלך כרי
 גדול, חופש היה זמן. הרבה יחד שהיינו

וחצי, בשנתיים ממני גדול שהוא יובל,

 שלום, שלום לה אמרנו רק הזה. ציק
וזהו.

יובל. עם קבעה היא שנעלמה בלילה
 ויובל שאני בתקופה בדיוק היה זה

 אחרות, בנות שתי עם אז יצא הוא רבנו.
ויעל. סיגל
בים. אותן הכיר והוא בקיץ, היה זה

 לו אמרה והיא רוזי, את פגש גם הוא אז
 וקבעה איתו לדבר דחוף משהו לה שיש
לערב. איתו

הפרי אחרי חברים, להיות כשחזרנו
יר האחרות, הבחורות על לי ונודע דה,
 אני גם אבל תנאים. והעמדתי עליו דתי

 בו. להתנקם כדי אחר מישהו עם יצאתי
״דיבורבסדר. והכל חזרנו, אחר־כר

משותף"

 עשה הוא מה יודעת לא אני טבריה.
 עריקה בגלל מישפטים לו היו בצבא,

השתחרר. הוא אחר־כך בכלא. ישב והוא
 גם הביתה, הרבה אלינו בא היה יובל

 ישר ממני יוצא והיה אצלי ישן היה
לעבודה.
הת חברים שהיינו וחצי שנה אחרי

הכר קודם הביתה. אליו גם לבוא חלתי
 נכנסתי לא אבל שלו, ההורים את תי

יוצ שאנחנו יודעים הם הביתה. אליו
אותי. אוהב והוא זמן הרבה כבר אים

 אמי התפוצץ, רוזי עם העניין כשכל
 אמרה: היא מאוד. קשה זה את קיבלה
לה אמרתי אני אבל פאדיחה!״ ״איזו

במ התרגש לא הוא נעלמה, כשרוזי
 אומר: היה לו. שכואב אמר אבל יוחד,
 ודברים איתי," דיברה איך זוכר ״אני

 לאמר היה יכול לא שהוא מובן כאלה.
אותה. חיבב שהוא לי

 את ראינו שכאשר אמרו במישטרה
או הרים הוא בטלוויזיה, כשיחר־חוקר

 לו מתה רוזי שככה ואמר הידיים על תי
 לא־ דברים מיני כל אמת הם בידיים.
 אצל התוכנית את כשראינו נכונים,

 זה, את אמרה ששלומית או לוי, יואל
 שאני במישטרה אמרתי שקר. הכל וזה

 שיבדקו רק לפוליגראף ללכת מוכנה
 רצו. לא הם אבל האלה, המילים על

אני אם לשאול לפוליגראף אותי לקחו

 לא שאני ויצא הלכתי, לרצח. קשורה
דובר־אמת. ויצא הלך יובל גם קשורה.
 שב• בעצמו, בטוח כל־כך היה יובל
התפ את לשחק מוכן היה חוקר שידור

 אמרתי שאני מפני ורק עצמו, של קיד
 רוצה לא אני כי מתנגדת, שאני לו

 אני כי כולם, שלו הפרצוף את שיראו
 שיחק ולכן השתכנע, הוא מתביישת,

שחקן. שלו התפקיד את
 אותי. גם עצרו החקירה בהתחלת

 24ל־ קודם באבו־כביר אותי שמו
 ,18 בת בחורה עם אחד בתא שעות,
שם. שהיו מאלה טובה יותר בחורה

ש *לח אילנה
)32 בעמוד (המשך

 כשהוא יפה. בחור לא הוא ובל ^
 כמו לא מאור; נאה הוא מטופח,

זוועה. נראה כשהוא במעצר, עכשיו
 היופי, בגלל בו התאהבתי לא אני

 כזה אופי לו יש האופי. בגלל אלא
 ביישן. מאוד הוא שקט,

 לביתי הראשונה בפעם נכנס כשהוא
השת הוא אחר־כך אבל שקט, היה הוא
 כל עם משותף דיבור לו יש טוב. לב

להס יודע הוא בה. נתקל שהוא חברה
בחברות. יופי תדר

כש אותי קנה הוא כי בו, התאהבתי
מת הוא אותי. פיתה הוא צעירה, הייתי

 בעיקר מתנות, לי וקונה יפה איתי נהג
 התליון ואת טבעות, לי קנה הוא זהב.
 עליו חרוטים עונדת. שאני מהזהב הזה

ושמי. שמו של התיבות ראשי
 כל בגלל כי מריבות, הרבה לנו היו
 אז הביתה. והולכת רבה אני קטן ויכוח

 וקונה מתחנן, איתי, מתקשר היה הוא
 ״אני לי; אומר היה שלו. במילים אותי

 בפה אומר היה לא לעצמי.״ ככה אעשה
 וזה רומז. היה אבל יתאבד, שהוא מלא

 זה אז אותו, אוהבת אני כי עלי, השפיע
מאוד. לי כואב היה

שוטר) עם משולם(מימין, חשוד
י אחחת.. בנות עם אז יצא .הוא


