
 שבא מאיטליה, חדש עולה הוא ,45 בן גרוש סרבי, אלדו "11 "111171 "11171
! ! ■ ! ש ו ).12( ודבורה וחצי) 13( רוברסה בנותיו, שתי עם ארצה ו

 משם נמלטה הדמה״, ,,נווה החינוכי למוסד הילדות עם שהגיע לאחר דקות עשר
באיטליה. התענתה שבו לזה הדומה מוסד שזהו בטעות, בהאמינה, רוברטה,

עבוד את החל רק )44( עזיז שרי ך*
(✓  כאשר שעבר, החמישי יום בבוקר תו, '
ה העצים שורת מכיוון עזה בצחנה חש

 מיד חש ותיק, חקלאי פועל קשרי, סמוכה.
הת הוא לחקלאות. הקשור ריח זה שאין

 מוכה־הלם ונעצר — הריח לכיוון קדם
:במקומו

שו שבין לשביל בסמוך עץ, מאחורי
 גופה הארץ על מוטלת היתד■ העצים, רות

אב בעצמו קשרי, מתקדם. ריקבון במצב

ה ו שז ז נ י ־ מ ה היא ב ש ח
ת עו הרוצח לזוו ה ח ו נ שו ו י

ס עי ג ו ח
עול וני□ 1- כ כ

דובוטח
 של גופתה שזו מיד ראה ילדים, לשבעה

 שחלק מיד, גם, ראה הוא צעירה. ילדה
עירום. התחתון גופה
 13ה־ בת סרבי רוברטה נתגלתה כך
לכן. קודם ימים חמישה שנעלמה וחצי,

גולד עזרא ניצב־מישנה השבוע סיפר
 ״זה :המרכז מרחב משטרת מפקד ברג,
 לנו שנמסר כפי ברוטלי, מאוד אונם היה

 בחניקה נרצחה הילדה הפתולוגי. מהמכון
ה אחרי או לפני אם לנו ברור לא —

שהרוצח ברור הגרירה, עקבות לפי אונס.

 אותה, גרר הכביש, על אותה תפס האנס
 ביצע ושם הפרדס׳ לתוך מטר, 16 מרחק

זממו.״ את בה
דמות
מפחידה

 עו־ מה לחוש אנושי דמיון מסוגל ך*
 על־ המותקפת בודדה, ילדה על בר 1 1

 הסיוט ממדי את להבין הייתכן י אנסי ידי
ב־ רוברטה, על במיוחד שעבר הזוועתי

החוקרים
חיפה.

20 יי

 מצביע בן־איון'(במרכז, חיים פקד בראשות החוקרים, חוליית
—פתח־תקווה כביש שולי התמונה, בחזית הפשע. בזירת בידר)

הפרדס. במעמקי מטר 16 במרחק זה, במקנס נמצאה הילדה של גופתה
 חבר עם דבורה ואחותה (מימין) רוברטהלארץ העריה לפני

< קצר זמן צולמה זו תמונה ביתן. ליד ציבורי
ח חודש לפני לארץ עלו הילדות ושתי מכירות, סוכן האב, ארצה. עלו ואביהן שהילדות




