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ו העוזרת התמוטטה אלה דברים לשמע
 לה מרחבי שרגא עשה מה להם סיפרה
ב מרחבי פעם אותה אסף לדבריה, עצמה.
 גדול כסף סכום לה הציע בדרך, טרמפ.

 סוטה. בצורה מיני במגע עימד, לבוא כדי
 להרגה, עליה איים הצעתו, את שדחתה לאחר

 במכונית אותה אנס הוא לו. תתמסר לא אם
גדול. כסף סכום בידיה השאיר מכן ולאחר

 כי לשוטרים, ברור היה זו עדות לאחר
 מרחבי כשנעצר הרוצח. הוא מרחבי שרגא
 מה לשוטרים וגילה מייד נשבר הוא עצמו
רוטל. עדנה עם אירע

 הדרכים בהצטלבית אוחד, אסף לדבריו,
 סכום כן גם לה והציע משמר־השרון ליד

 את כשדחתה סוטה. מגע תמורת גדול כסף
 הוא מהמכונית, לקפוץ וניסתה מבוקשו

 לפרדס אותה גרר באכזריות, אותה היכר,
 סכום לה הציע האונס, בתום אותה. ואנס

 הנערה המעשה, על כפיצוי לירות׳ אלף של
בפניו. וירקה הכסף את וחתה

 וחנק נשמתו עומק עד אז נפגע שרגא
למוות. אותה
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ל כשהמפתח החקירה להמשך רב במרץ
רוטל. עדנה של תחתוניה הם תעלומה
 בתחילתה: עוד הופסקה החקירה אולם

ל הפריעה אשר היא מלחמת־ששת־הימים
 המספר האמריקאי, העתון מגלה חוקרים,
 על הירואי סיפור זו בהזדמנות לקוראיו

 נגד להתגוננות מדינת־ישראל של היחלצותה
להשמידה. שאיימו מדינות־ערב,

 מהחוקרים אחד כל נשלח המלחמה לאחר
 השטחים של אחר בחלק מיוחדת למשימה

 להתחקות פנאי להם היה שלא כך הכבושים,
הרוצח. אחר

 יחיאל לשוטר שסייע העיוור, ר,מיקרה לולא
 השחורים תחתוני־התחרה את למצוא מירון

 אם ספק המגוייסת, האימפלה במכונית
 הרוצח. את אי־פעם מגלה היה מישהו

★ ★ ★
*  הנהוגה שבמכונית קרן־אור, סמל ן

 לא השחורים, התחתונים נמצאו על־ידו | ן
 אמר, צבאי.״ נהג רק ״אני דבר. עליהם ידע

מהצבא.״ המכונית את ״קיבלתי
 האינזפלח מכונית כי גילתה קצרה חקירה

 עושה־מיסגרות־לתמו־ מרחבי, לשרגא שייכת
 מאחר בתל־אביב. בן־נון יהושע מרחוב נות

 נהג לצבא, גוייסה שלו האימפאלה שמכונית
שכורה. פולקסוואגן מכונית 28,־ד בן מרחבי
 תל־אביב, מחוז ממשטרת שוטרים שני
 לעקוב נשלחו המבורגר, ודויד מילר אפרים
 עוזרת־ חקרו הם העיקוב במהלך אחריו.

 שהתגוררה פלדמן, משה משפחת של בית
 העוזרת, מרחבי. שרגא גם גר בו בבית

 המשטרה, על־ידי לפירסום נאסר (ששמה
 הדלת את פתחה האמריקאי), העיתון לדברי
ו נאנסה בגילך ״נערה החוקרים. בפני

מחפ ״אנחנו השוטרים, לה סיפרו נרצחה,״
מרחבי.״ שרגא לבין בינה קשר אחרי שים

| \1ך1|  בעיתון שפורסמה זו, תמונת *1|
111] | | ן  הכדור־ את מראה האמריקאי, \

 מומחה שניאור(משמאל). אברהם סלן־לשעבר
 על להתחקות שהצליח מוכשר, ובלש לג״ודו

מרחבי. שרגא הנמלט, הרוצח של עיקבותיו

 אחרי שתיים עד בערב תשע משעה במסיבה
 רוטל. עדנה נרצחה בו הזמן — חצות

★ ★ ★
 וידידיה מכירה כל שנחקרו אחר ^
 עיחון־הפשע מוסיף רוטל, עדנה של /

 עובדה החוקרים לפתע גילו לספר, האמריקאי
 פראית, מהלומה קיבלה הנערה מעניינת:

 הרוצח עורפה. ליד השמאלית, אזנה מאחרי
בכף־ידו. בהשתמשו פעמיים, אותה היכר,

למסקנה, החוקרים הגיעו המכה צורת לפי
 היה הוא וכי מעדנה נמוך היה הרוצח כי

 כי החוקרים, גילו כן לקאראטה. מומחה
נעלמו. הנרצחת של תחתוניה
 חצאית־ עדנה לבשה הירצחה שביום מאחר

 תחתונים. תלבש שלא להניח היה קשה מיני,
 את לשלוח החליט מרקוביץ׳ מקום, מכל

אחותה. עם זה עניין לבדוק מירון השוטר
 השיב תחתונים,״ לבשה שעדנה ״ודאי

 כפרית נערה ״אין החקירה, לאחר מירון
 מצויידים תחתונים.״ לובשת שאינה בישראל

החוקרים ניגשו זו, חיונית באינפורמציה

בעיתון״ ,המרעישה בכתבה פורסמו שתמונותיהםוהנדצחת הרוצח
 הוא הרוצח ממול). בעמוד (תמונה האמריקאי הפשע

 ממשמר־ רוטל, עדנה את שרצח בתל־אביב, בן־נון, מרחוב עושה־מיסגרות מרחבי, שרגא
התקיפה., על כפיצוי לירות אלף לה הציע באכזריות, אותה ואנס אותה שתקף אחרי השרון,

 מרחבי אמר הנערות,״ על מרחם ״אינני
 אינן הנערות זאת? שאעשה ״למה בווידויו.
 איתי שוכבות רק הן פעם. אף איתי יוצאות
להן. משלם כשאני
 לוקחת היתד, לו עדנה את הורג הייתי ״לא

 אותי וכינתה סרבה היא אבל הכסף. את
.בשמות־גנאי .  לקחתי למות. עליה היה .

למזכרת.״ עימי תחתוניה את
★ ★ ★

 מרחבי־רוטל. פרשת תמה לא כף •■י
 נשלח האמריקאי, עיתון־הפשע לדברי ■2

 עד באבו־כביר, בבית־הכלא למעצר מרחבי
חקירתו. להמשך
ה את לשלטונות־ישראל חסך הוא אבל

ב 27,־ד בבוקר ממושך: במשפט הוצאות
 בתא תלוי שומר־הכלא אותו מצא יוני,

 ששזר בחבל עצמו את תלה הוא מעצרו:
שמיכתו. מקרעי

 העיתון, של האמריקאים הקוראים רבבות
 כשקראו לרווחה נשמו ודאי, ישראל ידידי
 אזרחי עונשו. על האנס־רוצח בא כיצד

 — זאת לעשות יכלו שני, מצד ישראל,
 של פרשת־הרצח ביותר: פשוטה מסיבה

אוטנ בתמונות שלוותה למרות רוטל, עדנה
 כלל בדרך המפרסם בכתב־עת הודפסה טיות

נבראה. ולא היתד, לא אמיתיים, מיקרי־פשע
 שמות ועד הנרצחת משם בה, השמות כל

 הסיפור, כותב על־ידי הומצאו השוטרים,
 המתגורר היימן, ליאו בשם ישראלי עיתונאי

 האחרונות, בשנים התמחה, שר וא בחיפה
ישראל. על דימיוניים סיפורים בהמצאת

 מיק־ היו בעיתון שהופיעו התמונות גם
 הכדורסלן נראה מהן באחת בהחלט. ריות

 ל־ כמומחה מוצג שניאור, אברהם לשעבר,
 הצליח אשר ישראל, במשטרת וכבלש גיודו

הרוצח. של עקבותיו את לגלות
 היתד, בדויים, היו שהשמות בעוד אולם
 בחלקה: לפחות — אמיתית עצמה הפרשה

 מרים של מיקרה־הרצח את נטל פשוט היימן
 זהה בצורה שנרצחה מכפר־מונש, פינקוס

 לדצמבר 18ב־ הדמיונית, רוטל עדנה של לזו
 כדי חדרה, ליד טרמפ שנטלה אחרי ,1966

ידידה. עם להיפגש
 האונס־רצח סיפורי שני בין הדמיון

 רוצחה כי במלחמת־ששת־הימים. מסתיים
 חוקרי עדיין. התגלה לא פינקוס מרים של

 השוטר כמו ברי־מזל היו לא פרשת־הירצחה
 תעלומת- פיענח אשר מירון, יחיאל הדמיוני

 תחתוני־ זוג של מיקרי גילוי בעזרת רצח
שחורים. תחרה
 את שתזהה ישראלית צעירה שאותה כך

 נ־ קייזס פוליס בטרו שהופיעה תמונתה
ה כל לפי לחשוש: צריכה אינה נרצחת,
חיה. עדיין היא סימנים

 במקום אותה שראו האחרונים האנשים
 שחלפו מחיפה, ברקר, ומרים אמנון היו זה
 רצה אמנון שלהם. ,לארקד במכונית פניה על

 אותו מנעה אשתו אולם הנערה, את לאסוף
 נערה ״אף לו, אמרה טיפש,״ תהיה ״אל

בשעה בדרכים, טרמפ עוצרת לא הגונה
ראה לא ואיש לנסוע המשיכו הם כזו."
 היום, למחרת עד — רוטל עדנה את יותר

בבוקר. 5.30 בשעה
חקלאי סוויירי, יחיה אותה גילה אז

 השדות. את להשקות שיצא ,60 בן תימני
 ליחיאל יחיה סיפר מכן לאחר שעה חצי

 משמר־השרון, בתחנת התורן השוטר מירון,
 מונחת נערה ״גוויית עיניו: שראו מה את

 פניה, את ראיתי לא בלבן! משה של בפרדם
עירומה!״ היא אבל

★ ★ ★
 את מיד הזעיק מירון יחיאל שוטר ך•

נתנ ממשטרת מרקוביץ׳, אליהו המפקח | ן
 ״מרקו מכריו בפי המכונה מרקוביץ׳, יה.

 הוא הגופה. גילוי למקום מיד יצא האיום״,
מירון. יחיאל השוטר את שם מצא

 שהכיר מירון, אמר רוטל," עונה ״זוהי
בחיים. בעודה עדנה, את

מרקוביץ׳. שאל עליה?״ יודע אתה ״מה
 בחורה ״היא מירון, השיב הרבה,״ ״לא
 נשואה אחות לה יש הגונה. ממשפחה טובה

 הקבוע החבר בצבא. המשרת ואח בגבת,
קיסריה.״ ליד מקום באיזה נמצא שלה

 של גווייתה נמצאה בו שבמקום מאחר
 לפני אכזרית בצורה שנאנסה — רוטל עדנה

 נפל מאבק, עקבות נמצאו לא — שנרצחה
 של ידידה על מרקוביץ׳ המפקח של חשדו
 אותה פיתה בטח ״הוא רנן. הרסן עדנה,
אמר. לפרדס,״ עימו לבוא

השתתף הוא אליבי. היה רנן להרמן אולם

 מתחת מירון* יחיאל השוטר הוא הסוס על הרוכבהנושה גיבוו
 מוצג האמריקאי, בעיתון היא אף שהודפסה זו, לתמונה

סמל. לדרגת זו הצטיינותו בגלל הועלה האונס־רצח, תעלומת את שפתר אמיץ בשוטר מירון
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