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 ורד, על השפיעה ההורים פרידת כי השבוע, סיפרו חברותיה .7
 גילה, בני עם גרה לא היא מחבריה. והתרחקה להתבודד שנטתה
הוריה. את פעם ששימשה בדירה השתכנה אלא שלהם, בדירות
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ם! קילומטר כחצי של במרחק פלוגות, בכביש
 150כ־ של במרחק נמצאת ורד של גופתה. הקיבוץ.

המשק. חצר עם הראשי הכביש את המחברת הצדדית, הדרך בשולי זו, מתחנה מטרים
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 שעבר הרביעי ביום שהאיר שחר ך*
 ורד החיילת של גופתה את חשף 1 י

 המובילה הדרך בצד לעץ, מתחת וינר.
 גת־ משמר־הנגב. לקיבוץ פלוגות מכביש
ש גבה, על שכובה כשהיא הגופה גלתה
 תרד אמרי רצח בה בוצע בי העיד מצבה

 ו־ מרוסקוית היו פניה מינית. התעללות
 היתד, הצבאית חצאיתה בדם. מגואלות
תלויים היו ׳ותחתוניה מעלה כלפי מופשלת
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שעבר. בשבוע הרצח, דבר להט |
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 הקומנדקאר בתמונה. הנראה לעץ מתחת הכביש, בשוליהדצח במקום
 ביום צולמה התמונה וינר. ורד של ארונה את נושא הצבאי

מלא. צבאי בטכס זכתה ורד לקיבוץ. מישפטית לרפואה מהמכון הגופה כשהובאה ההלוויה,

 החאקי חולצת הימנית. דגלה שוק על
מהוד כשהיא ■נמצאה ■וההזיה פתוחה היתד,

לצוואר. מסביב בחוזקה קת
 עובר הגופה !נמצאה שביו המקום ליד
 בטיפטוף, להשקייה המשמש גומי צינור

 חניקה. לשם כנראה בו השתמש שהרוצח
 דלפו ומים הצינור, ניזוק כך כדי תוך

 של ליגיופתה מסביב שלולית !ויצרו ממנו
 מוכית- אבנים ארבע נמצאו מסביב ורד.
 בפניה, הרוצח חבט שבאמצעותן !בדם, מות

 הקשים הנזקים ורד. של ■ובראשה בצווארה
 לסנטר. ומתחת בצוואר ■נתגלו ביותר
צבאי שבבסיס מיחידתד, יצאה ■וינר ורד

ב אחרי־הצהרים חמש בשעה בבאר־שבע
 יעל המוניות ■תחנת בקידיבת השלישי. יום

 ונלוותה !בחברה פגשה בבאר־שבע דרומה
 בחור עם שהו שם שבעיר, לבייתה אליה
 ■אותה ליוו ז׳ו בשעה בערב. 8.30 עד נוסף

ה יעיל עלתה ורד 'איגד. לתחינת השניים
 לתל-אביב. 371 מיספיר המאסף אוטובוס

במישמר־הנגב. העוצר
במישט־ העידה האוטובוס ■מניוסעות אחת

 לתיאורה העונה בצעירה הבחינה יכי רה
 של האוטובוס בתחנת שירדד, ורד, של

 בעדותה פלוגות. בכביש מישמיר־הנגב
ב־ גם לעלטה מבעד הבחינה כי הוסיפה




