
בואם לפני במקום שהתאסף קהל המכונית. בתוך ובתה האם של ה־ מכונית היתההפיצוץ אחרי דקה
מנעה החזקה האש אך הנשרפות, את להציל ניסה מכבי־האש של בלה־ אפופה אופל

מרימון־יד. אירע הפיצוץ כי עלה המישטרה מחקירת גישה. כל החרוכות הגופות את רק מצאו למקום שהגיעו הכבאים בות.
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שבעלי יודעת ..אני
שנהרגה חדד, סנדרה

הול בארץ לעולם. מסביב טיול אחרי כן,
 חינוך סנדרה קיבלה דרום־אפריקה, דתה׳

 אחותה גם בארץ. להשתקע והחליטה ציוני,
ל עלתה אפלמן, ברכה חדד, סנדרה של

 לישראלי. ונישאה ארץ
תימני. ממוצא למישפחה הוא חדד דויד

 בשבוע שישי, בליל הרעיד עז יצוץ מ(
 איבן־ הרחובות מיפגש את שעבר,

 רידינג לתחנה בסמוך עגנון, וש״י גבירול
׳  עלתה ספורות שניות תוך בתל-אביב. ר

 היו שפניה רקורד, אופל מכונית באש
ב המשיכה המכונית רמת־אביב. בכיוון
 נעצרה. ואז מטרים, כעשרים עוד דרכה
 בשריפה מותן את מצאו המכונית בתוך

 ,37 בת חדד־רוזנשטיין, סנדרה אכזרית
סיסו. וכלבתם 9 בת טלי, בתה

שהגיעו ומכבי־האש, המישטרה אנשי

ה את מצאו דקות, חמש כעבור למקום
 השרופה. המכונית בתוך החרוכות גופות
ה אחרי מייד. במקום, שהתאסף הקהל

 האש אך הנוסעות, את להציל ניסה פיצוץ,
גישה. כל מנעה החזקה

ה מקור כי עלה, המישטרה מחקירת
ל מתחת שהוטמן רימון־יד הוא פיצוץ
 בדרכן היו ובתה סנדרה הנהג. מושב
ה את שבילו אחרי ברמת-אביב, לביתן

 מרים המישפחה, ידידת של בביתה ערב
ה בתל-אביב. הירקון ברחוב דמברובסקי,

 בשעות במכונית, כנראה, הוטמן, רימון
הת תקלה מפאת אך המוקדמות, הבוקר

בלילה. רק פוצץ
ב המדובר כי המישטרה הניחה תחילה

 הגופות, זוהו כאשר אולם חבלני. פיגוע
 טראגי. חיים סיפור השוטרים לפני נחשף
 דויד סנדרה, של בעלה על מיד נפל החשד
 ובתו מאשתו בנפרד החי ,38 בן חדד,
ב מאוחר חזר חדד שנים. שמונה מזה

מת הוא שם ברמת־גן, הוריו לבית לילה
המישטרה. בידי מייד ונעצר גורר,

 נאלצו והשוטרים כליל שתוי היה חדד
 כאשר לחקירתו. עד שעות כמה להמתין
 והציג לפיצוץ, קשר כל הכחיש התפכח,

 את בילה כי טען חדד באליבי. אליבי
 בתל-אביב. אליבי במועדון־הלילה הלילה
 סיבות לו היו כי סברו החוקרים אולם

 ולכן אשתו, של במותה לרצות טובות
 השבוע, הראשון היום בבוקר אותו, הביאו

 בשישה מעצרו הוארך שם לבית־המישפט,
ימים.

כחול פנס
בעין

הקרת טלי
היתה היא

 קורה מה שהבינה למרות מותה. לפני חודשים כמה בחתונה,
שלה. החיים שימחת את 9ה־ בת טלי איבדה לא הוריה, בין

מפניו. חששה זאת עם ויחד אביה את אהבה טלי וחריפה. פיקחית לדה

 מיל- אחרי הכירו חדד ודויד נדרה ן*
 תל- של ימה בחוף ששת־הימים חמת **

לפני קצר זמן לארץ הגיעה ׳סנדרה אביב.

 לארץ עלתה 37ה־ בת□נדרה
ששת־ מילחמת אחרי

 עליה הקשה האירופי אופיה הימים.
ממנה. שונה שהיה ולבעלה לארץ להסתגל

 למוות נשרפוובתה האם
ה בתוך יחדיו

התכ לפי הביתה. בדרכן היו הן מכונית.
במכונית. להיות אמורה היתה לא טלי נון

 לא סנדרה בניין. חשמלאי הוא במיקצועו
 לה היה וחדד מלבדו איש בארץ הכירה
 זמן, לאורך נמשך ביניהם הרומן לידיד.

שבו כמה תוך להריון. נכנסה שסנדרה עד
 החתונה, לקראת הסידורים כל נערכו עות

 מדרום־אפריקה הגיעו סנדרה של והוריה
הנישואין. בטכס להשתתף


