
ליחידתו. בדרכו שהיה נזקיבוצה, חייל לראשונה גילה הגופה המעבדה ואנשי המישטרה חוקרי של רגליהם נראים הגופה ליד

 לצד שעמד בהירים, בגדים לבוש גבר
הדרך.

 על עלטה אומנם שרתה לילה ובאותו
 פנסי־ אך בקירוב, תשע לשעה עד האיזור
 מהקיבוץ המובילה הדרך לאורך תאורה
 השלישי הפנס מלבד כולם, דלקו לכביש,
 נרצחה מולו העומד לעץ מתחת בשורה.

ורד.
עופר החייל על־ידי נתגלתה הגופה

 מהקיבוץ בבוקר 5.45 פשעה שיצא קידר,
הז בגופה שהבחין אחרי ליחידתו. בדרך

הקיבוץ. אחות את עיק
ל במכון לבדיקה הועברה הגופה

תוצ באבו־כביר. מישפטית רפואה
 כי חד־משמעי באופן קבעו הבדיקה אות
 בגופה הדצחה. ׳לפני נאנסה וער ורד

 על שהצביעו וסימנים זרע, סימני נתגלו
מותה. לפני מצחה עם נאבקה שורד כך

 היה החקירה מהלך את שאיפיין מה
 תחילה המישטרה. בשתיקה'של התעטפות

 סגן־ מרחב־הנגב, מפקד סגן מסר אומנם
 דימיקרה על פרטים מלכה, אברהם ניצב

 פחת החקירה שהתרחבה ככל אולם עצמו.
 כי שקוכרז עד המישטרתי, הדיווח והלך
החקירה. מהלך על מלא איפול הוטל

מדע לנקוט הסיבות כל היו למישטרה
מעד אודות הפירסומים שתיקה. של יות

ועלו למהלכה, הפריעו רק החקירה צאי
 עיקבו־ את לטשטש לרוצח לסייע היו לים
 •נסעה לשתיקה העיקרית הסיבה אולם תיו.

 של הרצח בין חזקים דימית קווי מגילוי
 את שהסעיר אחר רצח .לבין וינר ורד

 הלר. רחל החיילת רצח — 1976ב־ המדינה
ו צדדיות בדרכים נמצאו הגופות שתי

 מיקרי שני של המשוער הזמן מבודדות.
 בשני הרצח ביצוע אופן לילה. היה הרצח

 רצועות באמצעות חניקה היה המיקרים
המעורט הגופות המינית, התקיפה החזיה.

של הימצאותם הרצח, לפני הנסיעה לות,

ה ממקום מה בריחוק האישיים החפצים
 ה־ ששני והעובדה •לגישרון, מתחת גופה

כו דווקא, אוקטובר בחודש אירעו ׳מקרים
הרצח. מעשי לשני המשותפים פרטים לם

 רצח פרשת את זכרו המישטרה חוקרי
 בהבטחות אז יצאה המישטרה הלר. רחל

 תוך ייתפס המטורף הרוצח כי לציבור,
קצר. זמן

 לקיים כדי בחקירתם הזדרזו החוקרים
 פרשת היתה. והתוצאה הבטחותיהם את

ה את למדה המישטרה ביכונסקי. יורם
בשתיקה. החקירה הוקפה לכן לקח.

 מתנהלת כי פורסם האחרונים בימים
 זו חקירה סודית. חקירה הרצח סביב

 הרצח, מעשי שני שבין בדימיון מתמקדת
 ששתי ייתכן כי באפשרות התחשבות תוך

 אם אדם. אותו על־ידי בוצעו הרציחות
 כי יימצא כנכונה, זו אפשרות תוכח אכן

 רחל ברצח אשם אז שנמצא ברנס, עמום
מפשע. חף הינו הלר,

בשלי ששהה הנגב, נזישמר קיבוץ חבר האב, בתו. הלוויית בעתנתמך האב
 אביה את לבקר תיכננה ורד המאוחד. הקיבוץ מטעם גחו״ל חות

עיתונאים. עם לשוחח סירב האב תוכניתה. את לממש זכתה לא אך הבא, בחודש בפאריס
ד פרירה מיו

בעת הכ;רוהאשר וחיילים

 בטכס הקיבוץ. של הקברות בבית מלא, צבאי בטכס
 חיילות וכן ורד שירתה שבה היחידה מפקדי השתתפו

בארצות־הברית, נשארה ורד של אמה הצבאי. השירות
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