
ך1ן!ר1  כי משוכנע ביכונסקי יורם ך
 ׳אליו, בדרכה היתה רחל 1^1111

טרמפ. לה שהציע זה על־ידי נרצחה וכי

 חניכות 20 יש רוטכרג כית ך*
מ״כיות. כמד. חיילות, ■4״

 של חברה ביכונסקי, יורם
העי שגופתה החיילת הלר, (רוחה) רחל

 קיסריה בחולות נמצאה והמהוללת רומה
האחרון. החמישי ביום

 אומרת ׳נחטפה,״ פשוט ׳נחטפה, ״רוחה
מה הלכה ״היא דינה. רחל, של אמה

 לחדר עד הרצאות להם יש •ששם מקום
 לבד, בלילה, מטרים, מאה איזה שלה,

מישהו. בא ואז
אחר־כך.״ אותה והרג אותה חטף

 וחצי. מטר רק קטנה, היתד. שלי ״הבת
 מכנסיים חולצת־גופייה, עם הלכה היא

 בא רע מישהו ואז וכפכפים. שלושת־רבעי
 של השכול אביה ממלמל אותה,״ ולקח
יעקב. רחל,

 הניראה כסי אשר האכזרי, הרצח ואמנם
 החיילת •של ניסיון־אונם, לאחר אירע
 מישס־ כל השבוע בסוף זיעזע הלר, רחל
 חוקרי- לבת. הורים זוג כל בישראל, חה

 רחל, •של בני־מישפחתה בעזרת המישטרה,
 קודם מעשיה כל את עתה לשחזר מנסים
 כמה נותרו עדיין כה עד אולם הרצח,
ה שלפני השעות בערפל, לוטות •שעות
 שעות, באותן רחל של מעשיה לגבי רצח.

הריעות. חלוקות

 אגשים להכיר
חדשים

 מבין האמצעית הבת חיתה חל ך*
 ודלה צנועה מישפחה של בנות שלוש ן

 עובד רוסיה, יליד יעקב, אביה בבת־ים.
 ואילו תרמאויל. בחברת מסגרות כפועל
 מאזנת •שבלוב, טריפולי ילידת דינה, אמה,

 היא אותו מהכסף המישפחתי התקציב את
עשי של ״בבתים כעחרת־בית מרוויחה

לדבריה. רים,״
למשי־ הביא ומערב מיזרחית של המיזוג

 אילנה יפהפיות: בינות שלוש הלר פחת
 ודליה ,19 בת שהיתר. רחל ,24ה־ בת
.16ה־ בת

 בין היפה היא אילנה בעוד כי נראה
 רחל היתד. שבהן, הנעימה ודליה הבנות
 למרות המישפחה. של חכישרונית הילדה
 העגלגל, ומיבנה־גופה הנמוכה קומתה
 מקום בכל תשומת־לב מושכת רחל היתד.
 הגולש, הבהיר שערה בזכות הגיעה אליו

ה והמלבושים הכחולות, הגדולות עיניה
 בעיקר אד ללבוש. נהגה אותם קצרצרים

 האדיב מירצה הרבה, חיוניותה אלה היו
 תנאי ובכל מקום בכל לרכוש וכישרונח

להכיר ידידים, ועוד עוד מכדים, העוד עוד
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הח הרו, והר שר הוויה טוענים מהבסיס!״ שטנה ״נתנו
קטנים גורים צמד כמו הבית של בחצר משקים

 ו עמוק היה השניים בין הרומן כי נראה
 ממילחמת צה״ל נכה הוא יורם לרחל. מאד

 נו והשנייה נקטעה האחת שרגלו הכיפורים,
 של היסטוריה באוניברסיטה, לומד הוא עתה

 ח אופל מכונית קיבל ממישרד-הביטחון ישראל.
 הדירה. של מפתח היה לרחל ברסת־גן. ודירה

 מ לי, מבשלת אלי, באה היתה היא הזדמנות
בעצב. נזכר הוא הבית,״ את מנקה הכלים, את

 י למוסד רחל עברה הטירונות לאחר מייד
 בלימו׳ נחשלים לתלמידים עזרה שם בן־שמן,

 ל נשלחה היא שבועיים כעבור הצבא. במיסגרת
 לנ יועד אישר קורס בחי*■״ רוטנברג בבית קצר,

 י היתה אמורה הבא בשבוע חקלאיים. בבתי־ספר
שם. ללמד להמשיך כדי לבן־שמן,

 החיילות־הח החליטו הקורס, סיום לקראת
 רקדניח היתה אשר רחל, מסיבת־פרידה. להכין

 לארגן התנדבה נעים, סופראן בקול והצטיינה
המסיבה.

המסיבה תוכנית כל נחר, דבר של לאמיתו

 יצאו הם הפרטי. מאלבומה הלקוחה בתמונה יורם וחברה רחלמאוהביס
 היתה והיא יורם של לדירתו מפתח היה ולרחל שנים, שלוש יחד

טוע בטרמפ, נרצחה רחל כי טוען יורם בעוד הדירה. אח ומנקה לו מבשלת לשם, באה
שמירה. במקום היתה שלא העובדה בגדל מבסיסה, נחטפה היא כי הוריה נים

האפשר. ככל רבים חדשים אנשים
 בית־הס־ תלמידת ,16 בת רחל כשהיתה

 התוודעה בתל־אביב, שלווה התיכון פר
 עדיין ,19 בן אז שהיה ביכונסקי, יורם אל

 השניים בית־ספר. באותו שמינית תלמיד
 קבוע, באופן יחד לצאת והחלו התאהבו

יחד. היו מותה ליום ועד ומאז
 שעיצב זח היה שהוא בכך גאד, יורם

 אותה לימדתי ״אני :רחל של רוחה את
ב לעסוק הרבה, לקרוא ספרים, לאהוב
 להתמיד אותה הכרחתי אפילו ספורט,

 אהבה. כל־כך היא שאותם בשיעורי־הבלט
 בן־אדם, של אופי לעצב קל חזה בגיל
ממנה עשיתי רחל, את עיצבתי ואני

מספר. הוא נהדרת,״ בחורה
 בעיות לרחל היו זאת, למרות אולם
 בני הם הוריה, לבין בינה היחסים רבות.
 ומודרנית, עירנית צברית והיא הישן הדור
 הסתדרה לא בטירונות סבל. לה גרמו
 בבסיס ומפקדותיה הצבא, חיי עט חיטב

 מסתגלת ״אינה היא כי ציינו הטירוניות
החברתית.״ למיסגרת
 בחיי- משבר אף אירע תקופה באותה

מ לזמן־מה נפרדה והיא שלה, האהבה
נשו זוגות אצל אפילו קורה ״זה יורם.
 העולם לכתב יורם השבוע הסביר אים,״
 שבוע, לאיזה רבים לפעמים ״חיינו הזה.
ומת- מתחבקים מתפייסים, אחר־כד אבל


