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 אנשים. של קטן קומץ הצהריים.
 נאווה של חברים אחדים. בני־מישפחה

 מקי־ רווית של חברים מקימץ־חצרים.
רענן. ואביה מיכל בוץ־חצור.

 זה, בזרועות זה חבוקים המתינו, הם
עבאדי, נלי האמא, ההלווייה. לצאת

עץ, על תלוי נמצא בבוקר למחרת
 אל־בקר מיסגד ליד ביפו ציבורי בגן

לצווארו. מסביב כרוך כשכבל
 זמנים שירעה לאשה טראגי סוף
 מבעיות שסבל ולבן בחייה, קשים

 להתגבר היה יכול שלא קשות, נפשיות
שפ־ בו, עצור שהיה יצר״האלימות על

 זמן וכעבור בחור, הכירה שם שהותה
 אחרי רב. לזמן לא אולם לו, נישאה קצר

 בסמינר ללימודים נרשמה גירושיה
 את סיימה שנים שלוש ואחרי למורים,

 ויופייה הנאה חזותה בגלל לימודיה.
דוגמנות. לקורס גם נרשמה המיוחד

לתח מועמדותה את הגישה 1960ב־
 הזה. השלם שערך המים״ ״מלכת רות
 שהגיעו המועמדות 20 בין היתה נלי

 בתואר זכתה לא אולם לשלב־הסיום,
 שפורסמו תמונותיה תחת הנכסף.
 .20 בת חטובת־גוף ״בלונדית נכתב:
 צבע שנים. שלוש לפני מפולין עלתה
תמו ירוקות. עיניה בהיר־בהיר, שערה

 של רבים פלאקטים כבר קישטה נתה
פירסומת.

עו היא שם חולון, תושבת היא ״נלי
 תחביביה כל־בו. בחנות כמוכרת בדת

 וקריאה. מוסיקה־לריקודים שיגרתיים:
 יוצא־ הוא עליה האהוב הספורט אך

 היא בינתיים סקי־חורף. בארץ: דופן
בשחייה.״ מסתפקת

הח אך מבטיח. ועתיד מרשים עבר
הפתעות. לה טמנו יים

 הארץ את לעזוב אמה רצתה 1963ב־
אולם בארצות־הברית, לגור ולעבור

 שניהם לקבורה. מובאים עופר והבן
שממ למקום אלונקות גבי על מובאים

 והובאה נרצחה האמא המסע. יצא נו
 שרצח, הבן בית־הקברות, בתוך לקבורה

 לגדר. מחוץ נקבר אחר־כך, ושהתאבד
האחרונה. בדרכם שניהם

 נכנס אחרי־הצהריים השישי ביום
 11 מס׳ התותחנים שברחוב לביתו עופר

 חמוש בחולון, תל־גיבורים בשכונת
 דלת את מאחוריו נעל בסכין־קומנדו,

 בסלון שישבה לאמו, וניגש הכניסה,
בטלוויזיה. ושצפתה

 מועמדת
למלכת־המים

 את ודקר הסכין את שלן? **ופר
ש ,16ה־ בת רווית בחזה. אמו

 שבו מהקיבוץ, לחופשת־שבת הגיעה
 אמה, על להגן ניסתה וחיה, לומדת היא

בזרועה. קלות נפצעה כדי־כך ותוך
 נס ועופר ברמה, התבוססה אמה
לגג־הבניין. מהדירה

השנה נלי
ו תואם למש על שמרה ״תמיד

עצ שליטה ללא קרובות, לעיתים רץ
מית.

 ב־ בברית־המועצות, נולדה נלי
 זרה, אמה, נוצריים. הורים לזוג ,1939

 וזימן הסובייטי, בצבא לגנרל נישאה
 למילה־ יצא נלי של לידתה אחרי קצר
מה.

 לשוב האם המתינה שנים שלוש
 בשנית נישאה שב ומשלא בעלה,

 וילי יהודי, לספר אזרחיים בנישואין
 רבות לה ושעזר ירידה שהיה דאורמן,

 הוא למעשה המילחמה. זמן כל במשך
כאבא. לנלי ששימש האיש היה

 אביה חזר שנים משלוש יותר אחרי
 אשתו את ומצא מהמילחמה, נלי של

 וילי החליטו משום־כך לאחר. נשואה
 מנישואין בפולין. ולחיות לעבור וזויה
 שזה מנחם, ושמו אח לנלי נולד אלה

בקשר. כלל עימה היה לא שנים
 של הגדול העלייה גל עם ,1957ב־

 מישפחת גם הגיעה מפולין, יהודים
 גשר, לקיבוץ הגיעה נלי לארץ. ראורמן

בזמן לעברית. באולפן למדה ושם

 שהיא לה והודיעה אותה הפתיעה נלי
 לבחור והפעם בשנית, להינשא עומדת
 עברה למענו עבאדי. רענן בשם חיפאי

נישאו. הם ובסופו תהליך־גיור,
 ;;ילדי כת

האלוהים"
 נישו־ החזיקו בלבד שנים שר * *

^אין  נולדו ובמהלכן מעמד, אלה /
ילדים. ארבעה לבני־הזוג

 נלי המשיכה גיורת, היותה אף על
 הצטרפה היא לנצרות. קשורה להיות

 חבורה — ביפו האלוהים״ ״ילרי לכת
 חברותה עצם שומרי־שבת. נוצרים של

 על־ידי יפה בעין התקבלה לא בכת
 להכותה. שנהג מספרים שכנים בעלה.

 ארבעת נחטפו בכת חברותה רקע על
 אחרי רק והוחזרו סבם, על־ידי הילדים

בכת. מהשתתפות שתימנע שהבטיחה
 כרעי- על היו ורענן נלי חיי־הזוג

 לפני בגירושין, היה וסופם תרנגולת,
ארבעת עם נלי, עברה כן אחרי שנה. 15


