
■נר ורד !

נתגל וינר ורד של גופתהלעץ מתוות רצה
 מרוסקות היו כשפניה תה

והתחתונים מעלה כלפי מופשלת הצבאית החצאית בדם, ומגואלות

 פתוחה וזיתה החאקי חולצת הימנית. הרגל שוק על תלויים
 בשולי לעץ, מתחת נמצאה תגופה הצוואר. על כחכה והחזיה

הנגב. מישמר קיבוצה אל פלוגות מכביש המובילה הדרך

 במישטתז העידה לקיבוץ, ורד ערב אותו
 בגדים לבון! גבר של בדמות הבחינה כי

 שוורד בעת הדרך לצד שעמד בהירים,
 שוורד מחזר, זה היה אם מהאוטובוס. ירדה

 ללוותה לו הניחה בוודאי היא אותו, הכירה
 קילומטר, כחצי שאורכה השוממה, בדרך

לקיבוץ. מהכביש המובילה
 ניסה דרכם את שעשו שבשעה ייתכן
 לחיזוריו, להיעתר נוספת פעם לשכנעה

 שעמד לעץ מתחת אותה דחף לו ומשסירבה
 מהכביש מטרים 150כ־ במרחק הדרד בצידי

 היה הדבר, אירע כך אומנם אם הראשי.
 עבור יצרים פורקן רק זו מבחינה האונס
 פרק ממש תיסכולו את מתוסכל. מחזר

 ושסירבה שאהב הנערה רציחת על־ידי
לחיזוריו. להיענות

 על- שהועלתה לחלוטין שונה אפשרות
 מתוך בוצע הרצח כי היתד. המישטרה ידי

 היה לא שלרוצח העובדה תחילה. כוונה
בסתי אומנם עמדה מראש מוכן כלי־רצח

 את קיבלה היא אך זו, לאפשרות רה
לג נדהמו החוקרים אחר. מכיוון חיזוקה

 ורד החיילת רצח בין מפתיע דמיון לות
שהס הלר, רחל החיילת רצח לבין וינר,
 (ראה שנים חמש לפני המדינה את עיר

מיסגרת).
ל המישטרה את דחף המפתיע הדמיון

 את להסוות פשוט ביקש הרוצח כי הניח
 יצר ולכן הרצח, של האמיתיים המניעים

 המישטרה את שיטעו עדויות של מסכת
 רקע על בוצע הרצח כי למסקנה ויובילוה

 רצח כי להאמין מיאנה המישטרד. מיני.
 כה בפרטים למישנהו דומה להיות •כול

 שהרוצח האפשרות את העדיפה היא רבים.
מסיבה ורד את לחסל או להתנקם ביקש

 ורצח לה ארב לכן שהיא, כל מיסתורית
 גאונית בצורה מעתיק שהוא תוך אותה,

 כדי הלר, רחל של הרצחה נסיבות את
המישטרה. את להטעות

 ורד. של חייה סיפור משתלב זו בנקודה
 נטתה שנים, 12 לפני הוריה גרושי מאז

 היא בקיבוץ. מחבריה והתרחקה להתבודד
 בדירותיהם, גילה בני עם התגוררה לא

 את פעם ששימשה בדירה השתכנה אלא
 עם ורד התיידדה לצה״ל גיוסה עם הוריה.

 עימם יחד מבאר־שבע. שוליים. בני־נוער
ה ביליארד ובמועדוני בבתי-קפה נראתה

 כי ייתכן לעבריינים. כינוס מקום משמשים
 אלה. חוגים עם ביחסים קשורה רציחתה

לכך. מסווה רק היתר, המינית התקיפה וכי
 הפשוטה ההנחה עמדה זו אפשרות לעומת

 של בימוי כאן אין כי שאומרת יותר,
 ממש. מינית תקיפה אלא מינית תקיפה

 העובדה מן להתעלם יכלה לא המישטרה
 יכול הרצח פרשיות שתי בין הדמיון כי

 עובדה דווקא שונה. בדרך גם להתפרש
 המישטרד. חוקרי את שהדאיגה היא זו

מכל. יותר
ה־ דוברי של הסנסציוניות ההצהרות

 החיילת של גופתה גילוי אחרי מישטרה,
 חמו\ נזק אז הביאו ד,4ב־ הלר רחל

ה לאחת המישטרה את והכניסו לחקירה
 ה־ חוקרי שלה. ביותר העגומות פרשיות
 גבי מעל לציבור, אז הבטיחו מישטרה

 ייתפס האכזרי הרוצח כי העיתונים, דפי
כ נתגלו אלה הבטחות קצר. זמן תוך

 עצמה את הכניסה המישטרה כיסוי. חסרות
 הפזיז למעצרו שהביאה זמן, של למלכודת

 חודשים כמה אחרי ביכונסקי. יורם של
הקצי שוחרר, ביכונסקי הטעות, התבררה

 מד,מיש- ״התפוטרו״ למעצרו האחראים נים
 — אחר אדם והורשע הואשם וברצח טרה

ברנס. עמוס
 על הלקח. את המישטרה למדה הפעם
 כל הושמעו ולא איפול, הוטל החקירה
 ומועד הרוצח של לזהותו בנוגע הצהרות
 המישטרה של שתיקתה מאחרי תפיסתו.
 נוספת חשובה סיבה עומדת זו בפרשה

לחלוטין. ושונה
הפר שתי בין הדמיון כי מניחים אם
מלא בצורה נוצר ולא טיבעי הוא שיות

 להנחה גם מלהתייחס מנוס אין כותית,
 אותו על־ידי בוצעו הרציחות שתי כי

אדם.
 המישטרד. את שהרתיעה היא זו הנחה

 זה לאפיק החקירה הפניית מכל. יותר
 לכת. מרחיקות משמעויות בחובה טומנת

 ברצינות בודקת המישטרה כי הוא פירושה
 עונש המרצה ברנם, שעמוס האפשרות את

 הרוצח ואילו מפשע, חף הוא מאסר־עולם,
 וממשיך חופשי עדיין מסתובב האמיתי

ולרצוח. לאנוס
 על המישטרה שכפתה לשתיקה ההסבר

 הבלתי־שגרתי באפיק איפוא, טמון, עצמה
 אינה המישטרה החקירה. נתגלגלה שאליו
 יורם פרשת אחרי לעצמה, להרשות 'כולה

 היא זה. מסוג נוספת פרשה ביכונסקי,
 האפשרות את זאת, למרות לבדוק, החליטה

 את להקיף העדיפה אך הבלתי־נעימה,
שתיקה. בחומת עצמה

 לעובדה לב המישטרה שמה זה בכיוון
 וינר ורד של רציחתה נוספת. בולטת
 אודות לפירסומים רבה בסמיכות הופיעה
 מישפט עריכת למען מאבק־ציבורי אירגון

 למען — ולחילופין ברנם, לעמוס חוזר
 בא כאילו אלה בנסיבות הרצח חנינתו.

 חף ברנם כי הטוענת הגירסה את לחזק
מפשע.

 כי החשד את לעורר עלולה זו עובדה
 לסייע המעוניין אדם על-ידי בוצע הרצח
מ חף הוא כי הטוען ברנס, עמוס בידי
ל אין מאידך מהכלא. להשתחרר פשע,

 מיקרי. הדמיון כי מהאפשרות גם התעלם
הרציחות. שתי בין קשר כל אין וכי בלבד,
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ך • רי א שעת ת לוי ו ה גי פ : הגו
ל ח בבוקר. 9.00 בשעה ,74 באוקטובר 24ה־ :ר
בבוקר. 5.45 בשעה ,79 באוקטובר 10ה״ נ ורד

ם • ו ק לוי מ ה גי פ :הגו
ל ח ו קייט כביש משולי מטר במרחק החול, על נ ר

קיסריה. באיזור ושייט, קייט מצומת קילומטר כחצי שייט,
פלו מכביש המובילה הדרך בשולי לעץ מתחת : ורד

האו מתחנת מטר 150כ- במרחק משמר״הנגב, לקיבוץ גות
הכביש• על טובוס,
ה: מצב • פ ו ג ה

ל ח לבנה, חזיה רצועת מילבד לחלוטין, עירומה :ר
 הלופף גבוה, עקב בעל וסנדל צווארה, על בחוזקה הכרוכה
 מפגיעות נקי הגוף השמאלית. הרגל ברך את עור ברצועות
לעין. בולטות
הצב החצאית בדם, ומגואלות מרוסקות פנים :ורד

ה שוק על תלויים והתחתונים מעלה כלפי מופשלת אית
בחוז כרוכה החזיה פתוחה, החאקי חולצת הימנית. רגל
הצוואר. על קה

מן • ת ז ו ער: מו שו מ
ל ח בבוקר. 4.00 לשעה בסמוך נ ר

בערב. 10.00 לשעה בסמוך :ורד ׳
ת • חנ ב : א ג לו תו פ ה

ל ח אחת במכה בה שהממו אחרי בחניקה, מתה :ר
 הפגיעה (במקום מזוהה בלתי רך, מכשיר בעזרת בראשה,

 רוחביים, סימנים נמצאו הגב על אבן). שרידי נמצאו בראש
 ממכשיר שניגרמה שאפשר ושרטת, גרירה, כסימני הנראים

 קישואים. לניקוי למכשיר ובגודלו בטיבו הדומה חלול,
סי נתגלו הערווה שיער על בנרתיק. זרע סימני נתגלו לא

 מיני מגע עמה שקויים וייתכן תאי־זרע, מעט של מנים
בלתי־שלם.
ד: ר  אחדות במכות בה שהממו אחרי בחניקה מתה ו

כתו נגרמו בראש שהפגיעות בוודאות נקגע לא בראשה.
הראשו ההנחה הייתה זאת כי אם דווקא, מאבנים צאה
 כי המעידים בנרתיק, זרע סימני נתגלו המישטרה. של נית

הראשו בחודשים הריון סימני נתגלו לא נאנסה. המנוחה
יסוד. כל משוללות כך על והידיעות שפורסם, כפי נים,

י • מנ ק סי ב א :מ
ל ח סי נתגלו יותר, מאוחר שנמצאו הבגדים, על :ר

 גרירה על או האבקות על המעיד דבר וליכלוך, גרירה מני
הארץ. על

גם להיווצר יכלו בראש הברוטאליות הפגיעות :ורד
ביטחון. בכך אין כי אם מאבק, מתוך
ת • ר ע: זי ש הפ

ל ח סימנים או חפצים אין מאדם. שומם מקום :ר
לגופה. מסביב נוספים

 ארבע נתגלו הגופה ליד כלל. בדרך שומם מקום : ורד
 בטיפ־ להשקייח המשמש גומי וצינור בדם, מוכתמות אבנים

 ודלפו פגום נמצא דם, סימני נתגלו עליו שגם הצינור, טוף.
לגופה. מסביב שלולית שיצרו מים, ממנו

ם • צי פ ם: ח י שי אי
חל  שחור, תיק בתוך נארזו וחפציה המנוחה בגדי :ר

נמ שבו מהמקום קילומטר 12.5 במרחק הושלך זה ותיק
 מתחת מים למעבר המשמש לגישרון, מתחת הגופה, צאה

לכביש.
בתוך נמצאו המנוחה של האישיים החפצים :ורד

 נמצאה שבו מהמקום מטר 200כ- במרחק שהושלכה שקית
 בכביש האוטובוס, תחנת בקירבת לגישרון, מתחת הגופה,
פלוגות.

ת • עו ה תנו ח ו מנ ח: לפני ה צ ר ה
חל שיורם ביטחון אין בית״המישפט גירסת לפי :ר

 לעובדה הנוגע בכל אמת דיבר רחל, של חברה ביכונסקי,
 לטרמפיאדה בערב, 7.30ל־ 7.15 השעות בין אותה, שהביא

 עם בתל-אביב• חיפה, ודרך ארלוזורוב הרחובות שבצומת
 אחרי ספק, ללא חזרה, רחל כי בית־המישפט, קבע זאת,

 אשר החיילות במעונות חדרה, אל הערב באותו 6.30 השעה
בדר יצאה הדין, פסק על״פי משם, בחיפה. רוטנברג בבית

ברנס. עמוס — רוצחה עם יחד האחרונה כה
 נוסף ובחור היא ליוו ורד, של חברתה עדות לפי :ורד

על שם בבאר״שבע. אגד לתחנת בערב, 8.30 בשעה ורד את
 העוצר לתל״אביב, 371 מס׳ המאסף, האוטובוס על תה

 במישטרה, העידה האוטובוס מנוסעות אחת במשמר-הנגב.
 שירדה ורד, של לתיאורה המתאימה בצעירה הבחינה כי

 בעדותה פלוגות. בכביש משמר־הנגב, של האוטובוס בתחנת
 בגדים לבוש בגבר גם לעלטה מבעד הבחינה כי הוסיפה,
 ורד את איש עוד ראה לא מאז הדרך. לצד שעמד בהירים,

רוצחה. מלבד בחיים,




