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 מאז רסדס-דצח, סווודנ
גונתה שנמצאה עד ־ נעלמה
 אל מרים התגנבה התלהבות ץנ*לאת

 החליפה את שם לבשה שבחצר, הרפת )3
ה נעליה את נעלה וגם שלה, יפה הכי

ה ללכת נידברה היא כי הלבנות. חדשות
לרצח. המניע את לראות ידידה, עם עירה
 — האוטובוס לתחנת מרים יצאה ואז
מותה. אל נסעה ומשם

★ ★ ★ אדום ,בצג; ארנק
הלבנות, החדשות, הנעלים אחת ת

 על מוטלת חממי, אבנר למחרת מצא ^
 מוטלת היתר, משם הרחק לא שפת־הכביש.

 שכבה והיא מעליה, נקרעו בגדיה מרים.
ב סכין דקירות כשתשע למחצה, ערומה

חזה.
 שנאנסה לאחר בברוטליות, נרצחה היא

בברוטליות.
גבוה עקב עם יפה לבנה נעל ״ראיתי

שואה מ׳ כל
נראי ל

־16

 תלר פינקוס מרים של אלו תמונות
 בתמונה החקלאית. במדרשה יות

משמאל מריס מימין, בתמונה תלמיד. בכרטיס מריס נראית משמאל

 ראשון ביום שראה מי כל כתוב: במודעה הפרחים. בין וחברתה
 אוטובוס, או דלק תחנת ע״י לעיל נראית שתמונתה זו, נערה 18.12.66

המדרשה. למזכירות להודיע מתבקש בערב, 7.30—6.45 השעות בין
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המזעיס =״= המגלה
 המשנ את הזעיק שגילה ומשקפיים טמבל כובע

!מונחת היתה בו מרים. של נוויתה את הראשון

 הסברה ערומה נערה ומזעזע. מחריד כך כל מחזה
 למכון של שלולית בתוך ומעזדתת מכווצת שכבה

החוי מתה. הייתה היא מלוכלכים. מים
 ! בזמן המשטרה. לתחנת נוראה במהירות ״נסעתי

 גבו או ממקומם שקפצו השוטרים, את הזעקתי
 אני וגם למקום, נסעו מיד כמוכי־חשמל.

 <*■ פעם להסתכל מוכרח הייתי אחריהם. נסעתי
מר■,שוק.״ לצאת כדי המחריד במראה נוספת

כ י-> ★ ★ ★
מ ן | הרגשה לי הייתה

^* * * * * *  מסוג ***1*
* ר ן ד תי טנ ר ט ש מ  לנערה עמנו־ פקד היו ה

 על והשוטר מוזס, אברהם מפקח פז, אל
כ רות חדרה. מנפת כולם פרידל, יצחק

הגיעו! לא היא
 - לשוא לה

של לדבריו

 אן יום. באותו מרים מיהרה אליו הסרט לרצח, המניע
 חיכה (בתמונה) שמעון ידידה בדרן. נרצחה עצמה היא

 אליבי. שהוכיח עד — ברציחתה הראשון כחשוד המשטרה, על־ידי נעצר ואף -
יתחתנו. שהם כדי ,17 לגיל ותגיע לימודיה את תסיים שמרים חיכו שמעון,

 חממי אבנר מספר השפה,״ אבן על מוטלת
 חקלאי־חדרה. מקואופרטיב טרקטוריסט ),31(

 הטרקטור. עם עליה לעלות חבל לי ״היה
 הנעל. את הרמתי הטרקטור, את עצרתי

 את למצוא כדי הכביש בצידי הסתכלתי
 ליד מונחת אותה וראיתי השנייה, הנעל
 קצת תחתונים. ראיתי הנעל ליד הגדר.
 פרווה ובפנים מפלסטיק מעיל יותר רחוק
 קטן. פלסטיק וארנק חצאית, ולידו לבנה,
בשטח. מאוד בלט הארנק של האדום הצבע

 לתעלה. נמשך ומבטי לצדדים ״הסתכלתי
 גופה מים של שלולית בתוך ראיתי פתאום

עירום. התחתון הגוף כשחצי בחורה, של
שישן, תינוק כמו מכווצת, היתד, ״הגופה

 שלי האחורי כשהחלק הימני, צידו על
 וחצי והראש מעלה, כלפי הערום, הגוף,
המים. בתוך הפנים
 הראשון והדבר דבר. בשום נגעתי ״לא

 שבאה סוסיתא מכונית לעצור היה שעשיתי,
לחדרה.״ תל־אביב מכיוזן

 חנן ד״ר הוויטרינר הןזוסיתא, נהג סיפר
 כשפתאום, חדרה, לכיוון ״נסעתי אד,רוני:

 סימן לי שעשה אדם הכביש על ראיתי
 הייתי נעצר, הייתי לא אם לעצור. בידיים
 האיש הבלמים. על לחצתי אותו. דורם
 מה ולראות מהמכונית, לרדת לי צעק

 בחילה הסתכלתי. ירדתי. בתעלה. נעשה
ראיתי לא שלי בחיים אותי. תקפה חזקה




