
ה ערימת את מסירים החלו הם אשה. של
 גופת את חשפו והאבנים, הדיקטים פחים,
שמתחתם. האשד,

 אשר הזה״ ״העולם כתב מדווח
כמקום: כיקר

 כוכבי. ציון בעקבות הרצח למקום ירדתי
 מתפתל ואבק, אבנים מלא מאוד, צר השביל
 על מתיישב אתה אם פסי־תרכבת. לכיוזן

 אייזנברג, מרים נרצחה בה בנקודה הקרקע,
 ב־ נמצא אתה השמיים. את אלא רואה אינך

 זאת, לעומת כל. מעין המסתירך קפל־קרקע
 האופק קו על נראים מזדקף, אתה כאשר

 נראה, כן רמת־אביב. של השיכונים בתי
 מצד השדה. את החוצה השביל אחד, מצד
 קפל את היוצר סמוך. עפר קיר ישנו שני

 ביתן, באותו הכביש. את ומסתיר הקרקע,
 הטרקטורים, עובדים מטר כשלושים במרחק
צע את כנראה החריש מקימים שהם והרעש
הנרצחת. של קותיה
 בוצע שהרצח הוא הרושם זאת, עם יחד
 לחשב מסוגל שאינו שקול, לא אדם בידי
מיש היה יכול רגע בכל כי — מהלכיו את
אותו. לגלות הסמוך, בשביל לתומו לחלוף הו
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ה־ של הגוף את רק גילינו ״בהתחלה
באב כן גם מכוסה היה שלה הראש אשה.

 הראש. את גילינו בסוף בטון. וחתיכות נים
חצ האבנים. את שהבתים דם, ירד מראשה

 אחת ורגל למעלה, מופשלת היתד, איתה
גרב.״ ללא היתה

 עומדם. על האחים שני נשארו המומים,
״ב ציון. אומר מבולבל,״ לעמוד ״נשארתי

ראי מטר, וחמישים מאתיים מאתיים, מרחק
בשביל, לא בשדה, מאיתנו, מתרחק גבר תי

אוחה גירה כההוא
ה הבלוקים, (מצויירת). אייזנברג מרים של גופתה את גילה בה

לאחר הגופה, את לכסות כדי לרוצח שימשו מימין והדיקטיס פחים

 והאונס, הרצח לאחר שניות ממש הגופה את גילה ציון הרצח.
 היה אולם — הרוצח כנראה — מהמקום מתרחק גבר עדיין ראה

 כלשהם. באמצעים לאחוז או אותו לתפוס מכדי מדי המום
האלמוני. נעלם כבר — המשטרה את והזעיק התאושש כאשר

״ הגורלי השביל ליד הגופה
 הדרן לאוניברסיטה. מהשיכונים בדרכם הסביבה, לתושבי דרך צור

 השימוש על מוותרים היו לוא דקות. חמש אורכת זה בשביל
 העוקפים אוטובוסים, בשני לנסוע נאלצים התושבים היו בשביל,

שהוביל גורלי, קיצור־דרך הפעם, זה, היה לנרצחת השיכון. כל את

וכשנמלטה, הרוצח, כנראה אותה תקף בשביל, בעוברה למוות.
ואנס רצח הקרקע, בקפל שם, בחץ. המסומן במקום אותה השיג
 מיקרי עובר־אורח כל על־ידי לגילוי צפוי שהיה למרות — אותה

שתי נראות הרצח, לאחר ספורים ימים שצולם בתצלום, בשביל.
בזוגות. רק בשביל עוברות הרצח מיקרה שמאז המקום, תושבות

ברצח. החשוד נעצר כאשר נמוג השכונה תושבי את שתקף הפחד

 מהגב, אותו ראינו אבל פסי־הרכבת. לכיוון
הרוצח.״ זה אם ידע לא ואחי

 ולזהות אותו לעצור ניסית לא ״מדוע
אותו?״

לעשות.״ מה ידעתי לא מבולבל. ״הייתי
הלימו הטלוויזיה לבניין רצו האחים שני

 ״השוטרים למשטרה. צילצלו הסמוך, דית
 כלב ״עם ציון. מספר שעה,״ רבע אחרי באו

גישוש.״
 פסי־הרכבת, שליד אלא מגשש, החל הכלב

הרוצח. של עקבותיו את איבד
 אייזד כמרים הנרצחת את זיהתה המשטרה

 ב־ 2 מיבצע־קדש רחוב תושבת ,24 ברג,
 באוניבר־ לסוציולוגיה סטודנטית מעוז־אביב,

 הספרות. לחקר כ״ץ במכון שעבדה סיטה,
 לכלכלה סטודנט יואב, הנרצחת, של בעלה

 לאחר ו׳ ביום אותה זיהה וסטטיסטיקה,
ולאחר מהבית, הקודם הלילה כל שנעדרה

בש — הרצח מקרה על בעיתונים שקרא
ה מתושבי כרבים אשתו, נהגה שבו ביל

יום. מדי לעבור שכונה,
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 שנים, שלוש לפני לתל־אביב הגיעו די,
 סימפטי זוג היו הם לאוניברסיטה. נרשמו
 להשלמת יואב, שכניהם, על אהודים ושקט,

ל בוקר מדי לחמניות לחלק נהג ההכנסה,
גלע לכפר נסע הרצח לאחר שכניו. דירות

 הוא ושם למנוחות אשתו הובאה לשם די׳
שבעת. יושב

 פחד. הסביבה תושבי נתקפו הרצח, לאחר
מחוץ לשחק לצאת ילדיהן על אסרו אמהות

בש חולפות החלו נשים הבתים. לחצרות
בזוגות. רק המלך, לדרך אז עד שנחשב ביל,

 השלישי ביום מכן, לאחר ימים חמישה
 בית־ בפני המשטרה הביאה לאפריל, 27ה־

ציילן. ארנסט — ברצח חשוד המשפט
 כשכומתה חקי, וחולצה מכנסי לבוש
נר החולצה, כתפיית בתוך מקופלת שחורה

 השטי־ השיער בעל והצנום, הגבוה ציילן אה
הארו והידיים הבהירות העיניים הקצר, ני

ב להצטלם ניאות הוא ביותר. שליו כות,
המש של המעצר לבקשת התנגד לא רצון,
ו — באשמה הודה שלא למרות — טרה
פעם. מדי חייך

ציילן? נעצר כיצד
 לבית־המשפט, שהובא לפני שיום מסתבר,

המסתו אלמוני על הודעה למשטרה הגיעה
ב צה״ל מחנה ליד חשודות בנסיבות בב

 למקום, שהגיעה הניידת הרצליה. סביבות
ציילן. זה היה האיש• את לעצור הצליחה
החו הגיעו שנעצר, לאחר ספורות שעות

ל דומה שבידיהם שהעצור למסקנה קרים
 על- שצוייר כפי אייזנברג, מרים ברצח חשוד

תי על־סמך שחובר המשטרה, קלסתרון ידי
הצעיר. כוכבי בנימין של אורו

 המשטרה בינתיים סירבה זאת, עם יחד
 לא ״עדיין לפירסום. הקלסתרון את למסור
הס החשוד,״ של מיסדר־הזיהוי את סיימנו

 של ממלא־מקומו מרקוס, יגאל רב־פקד ביר
 גם מרקוס רב־פקד חל־אביב. משטרת דובר
 מיד להיערך שעמד הרצח, שיחזור כי גילה

 לפועל. יצא לא החשוד, של מעצרו לאחר
מרקוס. אמר נורמלי,״ לא ״האיש הסיבה:

למצוא הצליחה לא גם בינתיים, המשטרה,
)26 בעמוד (המשך
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