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הח ״רחל טוען: יורם, חברה, ואילו

 כדי האלו הקטנות השעות את לנצל ליטה
 היא עשתה. שתמיד כמו איתי, להיות

בטרמ לתל־אביב חזרה לצאת החליטה
 היום, למחרת עד איתי להיות כדי פים,

 הקורם סיום לטקס במכונית איתי ולהגיע
 הוא טרמפ, אותה שלקח זה ולמסיבה.

אותה.״ שרצח
 אלו את מבטלת אינה המישטרה גירסת

 המישטרה כי אם והחבר, המישפחה של
 צוות בראש אחרים. בכיוונים גם בודקת

ב המעולים החוקרים אחד עומד החקירה
 תנא סגךניצב ישראל מישטרת של יותר
 בלשים עשרות מסייעים כשלידו חדד,

מחיפה. תיגבורת וכן השרון ממרכז
 היתד, רחל ני כבר היודעת המישטרה

 אוהבת רב, מרץ בעלת חברותית, נערה
 במועדוני־ לבדוק ניסתה ובילויים, אנשים
 לא אם ובבתי־הקפה, חיפה של הלילה
 לילה. באותו במיקרה, רחל בהם נראתה

 האפשרות את מבטלת אינה גם המישטרה
ש מישהו עם לילה באותו יצאה שרחל
 לה היו כי ידוע קודם־לכן. עוד הכירה
 !הצפון באיזור ותיקים ידידים שני לפחות

 לא מכרמיאל. ומשה מגיבעת־נשר, יוסי
 איתם חדשים חברים של שמות ידועים

בחיפה. שהותה בעת התיידדה
 על- רחל נראתה ערב באותו 10 בשעה

ה על מטיילת כשהיא אנשים, מיספר ידי
 אם זכר לא המזהים מן איש אולם כרמל
מלווה. עם או לבדה, היתד,

ה מהי ס  הגיי
הנכונה

 המישטרה של זו גירסתה את ך
במחי־ רחל של והוריה יורם מבטלים

 בחורה היתד, לא ״רחל :בזעם ואפילו יד,
 אומרת אחד,״ כל עם לבלות שיוצאת

 לאחר עייפה כל-כך היתד, ״רחל אמה.
 לא שהיא בלט, אימוני של וחצי שעה
 החבר טוען לבלות,״ לצאת מסוגלת היתה
בוג היתר, שרחל חושבת לא ״אני יורם.

איל הבכירה, אחותה מוסיפה ביורם,״ דת
נה.

 קיט כביש על נמצאה רחל של גופתה
 ממחלף ספורים מטרים בקיסריה, ושיט
תל־אביב.—חיפה כביש
 אולם לבן. ניילון חוט נמצא צווארה על

ב נחנקה לא היא כי טוענת המישטרה
 נחנקה. אכן היא כי כמר כי אם זה, חוט

 תוקפה, עם קשה נלחמה רחל כי נראה
 שני נתגלו ובגולגלתה שבגבה מאחר

 לא ״אני שקרש. דם זב ומפיה פצעים,
 לא,״ או מותה לפני נאנסה היא אם יודע
 היא נאנסה, היא אם גם ״אבל יורם אומר

לפני-כן.״ קשה נלחמה
ה לטיול עימה לקחה היא משום־מה

 המישטרה אשר מסויימים, חפצים אחרון
הפ למנוע כדי הם, אילו לגלות מסרבת

 שאת ברור אך החקירה. למד,לד רעה
שב בחדרה השאירה והסנדלים רשם-ד,קול

רוטנברג. בית
 מתחת נתגלו, השבוע שלישי ליום אור

 רחל איתר, שלקחה החפצים כל לגישרון,
מחדרה.

חברו את הדאיג לא רחל של היעלמה
 של בצהרי אחת לשעה עד ומפקדתה תיה
מה הבנות כל על היה עת החמישי, יום

לבסיס. לחזור קורס
ש מאחר תמיהה, בהן התעוררה אז

 ההופעה חשובה כמה עד ידוע היד, לכולן
שי לא ואיש אחר־צהריים, באותו לרחל

 ככה.״ ״סתם תאחר היא דווקא כי ער
 באותה דאגו אשר וחניכותיה אלכסה רס״ן

 תגיע, לא רחל אם המסיבה, לגורל עת
 חברה עם תבוא בוודאי היא כי החליטו

הטקס. לקראת ממש יורם,
 יורם, הגיע ושלושים שלוש בשעה
 אמה רחל, של אחיותיה גם ובניפרד,
 בפתק מאביה, שביקשה למרות ודודתה.

 תל-אביב, את שעזבה לפני לו שהשאירה'
יכול. לא הוא, גם לבוא ישתדל כי

 המפקדת
ראשונה חשדה

 המפקדת בלב התעורר רגע אותו ף*
 עדיין אז, ״גם משהו. קרה כי החשד, ^
 לא אלכסד, המפקדת למישטרה, הלכו לא

 מד, אותנו שאלה היא לעשות. מה ידעה
אילנה. סיפרה לעשות,״

 שם ומצא רחל של לחדרה מיהר יורם
לחי בנסיעה עימד, לקחה שאותם חפצים

 לחיפה, הגיעה אכן היא כי ברור היה פה.
 מיהרה המישפחה נעלמה. אחר-כך ורק

בחיפה. לתחנת־המישטרה
 מישטרת בידי היה כבר עת באותה

ב תחנות־המישטרה כל בידי כמו חיפה,
 גווייתה אשר צעירה של תיאורה ארץ,

 קיסריה. בחולות בוקר באותו נתגלתה
 רחל, של לזה מדי דומה היה התיאור

 מכפי מישסחתה, בני על־ידי שנמסר כפי
לסדר־היום. עליו שיעברו
 מאומה. נאמר לא עדיין למישפחה אולם

 התבקשו אילנה, רחל, של ואחותה יורם
הדו האם, בעוד חדרה, למישטרת לנסוע

 לתל־ חזרו דליה, הקטנה והאחות דה
ב יעקב, האב קיבל עת באותה אביב.
 נעלמה. רחל כי והודעה טלפון ביתו,

לחיפה. לנסוע מיהר הוא
ה המישטרד, תחנות בין התרוצץ האב
 רוטד ובית העיר קצין והאזרחית, צבאית

 לו שנודע עד ארוכות, -שעות משך ברג
תמו את זיהה יורם נעלמה. אכן בתו כי
 חדרה, בתחנת בפניו שהוצגה הגווייה נת

 באותה נשארה אילנה רחל. של בתמונתה
במכונית. עת

 זה יהיה הוא כי מיורם בי,קש החוקר
 יורם אולם האסון, על למישפחה שיודיע
הגופה. את לזהות אף סירב הוא סירב.

 וביקש למכונית ירד המישטרה חוקר
 כדי פליכס, בעלה, עם להתקשר מאילנה

 את ויזהה הפאתולוגי למכון יגיש שהוא
הגופה.

 בריב הייתי יום ״באותו פליכם: מספר
 פתאום הורי. בבית ונשארתי אשתי, עם

 משהו שקרה לי ואמרה אלי טילפנה היא
 היא כי חשבתי עזרתי. את צריכה והיא
 ולא מאוד עייף הייתי להתפייס, רוצה

 איזה הטלפון את לקח פתאום הסכמתי.
ב וכי מהמישטרה, שהוא לי ואמר גבר
 הביתה. אלי באים והם משהו, קרה אמת

 איזה שזה חשבתי האמנתי. לא אז גם
 תרגיל לי עושה ושהיא אילנה, של הבר

 זמן כעבור אולם לישון. והלכתי איתו,
 המישט- היתד, באמת וזו בדלת דפקו מה
 את לזהות כדי אותי ולקחו אילנה, עם רה

רחל.״ של הגופה
 כל כבר ישבו חצות. אחר אחת בשעה

 שברחוב בביתם יחדיו בני-המישפחה
 דליה הצעירה והבת האם בבת־ים. הרצל
 מחדרה, הגיעו ואילנה יורם מחיפה. הגיעו
 מכיתזת־רגליים מיואש חזר האב, יעקב,

 היה שהגיע האחרון חיפה. ברחובות
 מן חזר אשר אילנה, של בעלה פליכס,
 :בשורת־איוב ובפיו הפאתולוגי המכון

נרצחה. רחל

 יש ״לנהג
למדים״ כבוד

 שבעיתונים לאחר השכוע, תחילת ף*
 גדולות כתבות הופיעו כבר השונים ■1

 העולם של צוות ערך הרצח, מיקרה על
 הכביש שלאורו בטרמפיאדות סיור הזה

 אף נמצאה ־שלא למרות תל-אביב.—חיפה
 רחל, של האסון על שמעה שלא חיילת
 רכב לכל בשאננות, ידיהן כולן הרימו
טרמפ. בבקשת עובר,

לק יכול לא ״לי חיילת: סימי, אמרה
 טוב־טוב מסתכלת אני מיקרה. כזה רות
 עולה שאני לפני הנהג של הפרצוף על

למכונית.״
 בהרצליה־ המתגוררת חיילת דריה, על

 על שקראו לאחר ההורים, אסרו פיתוח,
 אבל: בטרמפים. לנסוע רחל, של ד,מיקרה

 ״כל־כך אומרת. היא מצפצפת,״ ״אני
 בטרמפים, יום כל נוסעות בחורות הרבה

 זה בגלל אז מיקרה, קרה אחת פעם ורק
לנסוע?״ להפסיק צריך

 בסביבות המשרתת מנתניה חיילת מינה,
 היד את מרימה רק ״אני אומרת: חיפה,
 ייע־ צריכה אני מה אז לי. עוצרים וכבר
 או מסריח באוטובוס שעות לנסוע שות,

תעבור?״ רכבת שאיזו עד להמתין
 המ״ביות אחת שהיתה מי שושני, גילה

בלונ צעירה הטירונות, בבסיס רחל של
 התנדבה מאוחד, גיבעת-חיים מקיבוץ דית

 מה- רחל, של המשוער מסעה את לשחזר
 בחז־ ומשם לחיפה, בתל־אביב טרמפיאדה

בחו גווייתה נמצאה בו למקום עד רה,
 : גילה סיכמה השיחזור לאחר קיסריה. לות

 גם צריך שנוסעת. הבחורה מי ״תלוי
 כבוד יש לנהג מדים. עם תמיד לנסוע

 חובה מרגיש הוא המדים. בפני והעריכה
 לה יעשה לא הוא ולכן חיילת, לקחת
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