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בשלושים !רצחה זהבי צילה
סכין. של דקירות

שחיכתה יחנן לא טוענת: משפחתה
שהיא פ מ טו ש, ל מפני בכבי

על זה
מפיס. לטו התנגדה

למישפחו הודיע לא איש
ה. קרא אחיה !גונ 1 מציאת על

בעיתון. את1

 משם באשקלון, לתחנת־המישטרה מיהר
 באבו־ הפתולוגי למכון הגופה נשלחה
כביר.

 שבעטיה הסיבה לו הסתברה בתחנה
 הגופה. לזיהוי בני־המישפחה הוזמנו לא

 של היעדרה על כלל ידעו לא השוטרים
 למרות כן. לפני שבוע שנעלמה החיילת,

כבר (מצ״ח) החוקרת הצבאית שהמישטרה

 אחותי!״ היא שנרצחה כהורה ■ך*
/  הנדהם לשוטר זהבי יהושע אמר 1 י1/

הקבי לשמע באשקלון. בתחנת־המישטרה
 אתה ״איך :השוטר אותו שאל הבטוחה עה

 :יותר עוד מהממת היתר, התשובה ז״ יודע
 וזיהיתי הפתולוגי למכון בעצמי ״נסעתי

!״אותה
 לבני־ פנה לא מאנשי־המישטרה איש

 בפתח־ זהבי צילה החיילת של מישפחתה
 הגופה, את לזהות להזמינם כדי תיקווה,

 שבועיים לפני השלישי ביום שנתגלתה
לזהו נסע אחיה אשקלון. ליד פרדס בתוך

 קרא הרביעי שביום אחרי מיוזמתו, תה
 גופת של מציאתה על בעיתץ באקראי

 כבר עת באותה לכן. קודם יום צעירה
 בתם של העדרה על המישפחה ידעה

חששם. התעורר ולכן מהבסיס,
חיבה בשירות חייל ,21ה־ בן יהושע

 21 ה־ בן יהושע האח (משנזאל), זהבי ימימה האסועמח1 מישפחה
ביתם. בסלון יושבים ,17ה־ בת שרי והאחות

נערה. של גופה מציאת על בעיתון, ידיעה שקרא אחרי אחותו, גופת את זיהה יהושע

 תמימות דקות לעשר זקוק היה בגולני,
 כבר שהיתה אחותו, גופת את לזהות כדי

דקי 30כ־ על־ידי ומרוטשת ריקבון במצב
אחותו, זו כי שהשתכנע אחרי סכין. רות

 לא החיילת, אחרי יומיים במשך חיפשה
האזר המישטרה ובין בינה תיאום היה

ב לתחנה הגיע שהאח אחרי רק חית.
בנוכחותו למצ״ח, משם התקשרו אשקלון,

 להם ידוע אכן אם לברר כדי האח, של
נעדרת. חיילת על

שה חד
ר אזו ב

 לפני אחרי־הצהריים, החמישי יום
 צילה החיילת יצאה שבועות, שלושה

 מבסיסה שבת לחופשת ,19ה־ בת זהבי
 רק בבסיס הוצבה היא

 שסיימה אחרי שבוע, באותו הראשון ביום
 מסויים לתפקיד אותה שהסמיך קורם,

ב חדשה שהיתה מכיוון בחיל־המודיעין.
האיזור• את עדיין הכירה לא מקום,

 התקשרה שבוע באותו השלישי ביום
 בטוחה שאינה והודיעה הוריה לבית צילה

 לא לכן הביתה. בשבת להגיע תוכל אם
 לא כאשר בדבר בני־המישפחה חשדו
הביתה. הגיעה
הז שלא מישהו, התקשר הראשון ביום

 שיחה גם צילה. היכן ושאל לבית דהה,
 המישפחה. אצל חשדות כל העלתה לא זו

 בערב, השני ביום רק לחשוש התחילו הם
 צילה אם ושאל מישהו התקשר שוב כאשר
 הזדהה זהבי, ימימה האם, לשאלת בבית.
 ״מה, בצבא. הבת של במפקדה הדובר

 המודאגת, האם שאלה בבסיסי״ לא היא
 ?״ קרה מה !בבסיס להיות צריכה ״היא

 ושאין בסדר שהכל היתה המפקד תשובת
 התקשרו שעתיים כעבור לדאוג. צורך

 שהמפקד להם והודיעו ממצ״ח, להורים
 ולא שבת לחופשת יצאה שבתם דיווח
לבסיס. שבד,

 בפרדם, צילה של גופתה התגלתה כאשר
 בלבד. וחזייה בתחתונים לבושה היתה היא
 המדובר כי לשער השוטרים יכלו לא לכן

 האישי, תיקה וכן הצבאיים בגדיה בחיילת.
 וחפציה שלה הזיהוי מיסמכי היו שבו

 החקירה מימצאי על־פי נעלמו. האישיים,
 במקום מהבסיס, יציאתה ביום נרצחה היא

 בדיקה אחר־כך. לפרדס והועברה אחר,
שפור למה בניגוד כי העלתה, פתולוגית

שנר לפני החיילת נאנסה לא קודם, סם
הסכין. בדקירות באכזריות צחה

ה הציגו באשקלון בתחנת־המישטרה
 שנמצא אחד, עגיל האח לפני שוטרים

עגילים משני אחד היה זה הגופה. צל

 במתנה צילה שקיבלה תאנה, עלה דמויי
 והוא נמצא, לא השני העגיל שלה. מחבר
 הרצח. בוצע שבו במקום כנראה, נפל,

 לזיהוי בנוסף העגיל, את האח זיהה כאשר
 שהנרצחת ודאי כבר היה עצמה, הגופה

 המישטרה אולם זהבי. צילה אכן היא
 כדי יומיים, בעוד ההלוויה את עיכבה
 שיניה השוואת על־פי גם הגופה את לזהות

המבו הצבאית, בדיקת־ד,שיניים נתוני עם
גיוסו. עם חייל לכל צעת

 רב כעם עורר הממושך הזיהוי תהליך
 כאב הוספת בכך שראתה המישפחה, אצל

 להם דיווח לא שאיש העובדה צערם. על
 רושם בליבם השאירה הגופה מציאת על

 יודע ״מי מצ״ח. חקירת ניהול על קשה
 שמישהו עד עובר היד. עוד זמן כמה
 קורא הייתי לא אם אלינו, פונה היה
 ״כל יהושע, אמר בעיתון!״ הידיעה את

 גם מזלזלת• היתד, מצ״ח של ההתייחסות
הגו מציאת על ידעו לא מצ״ח אנשי אם
 כמוני הידיעה את לקרוא יכלו הם פה׳

הדברים.״ בין קשר שיש ולהבין בעיתון,
ם________ סי מנ ״
ר תי ס ה ״ ל תנו א מ

ה גיורא, רב־סרן החיילת, של פקד
 גם ואחר־כך החוקרים, באוזני טען ■י

 נאמר כי האבלים, בני־המישפחה באוזני
 שבעוד הבסיס, את שעזבה לפני לצילה

 לדבריו, רכב. משם לצאת עומד שעד, רבע
 היוצא, לרכב להמתין לא הנערה העדיפה

 בגפה ויצאה להצטרף, יכולה היתד• שאליו
הכביש. לכיוון הבסיס את

 גיר- את תוקף בכל דוחה זהבי מישפחת
 בני־המיש־ לדברי גיורא. רב־סרן של סתו
 הדעת, על כלל להעלות ניתן לא פחה

 לבדה, הבסיס את עוזבת היתד, שצילה
 לצאת עומד קצר זמן שתוך ידעה אילו
 לנסיעה תמיד התנגדה ״היא רכב. משם

 לחברות אפילו מעירה והיתה בטרמפים
 האם סיפרה בטרמפים,״ יסעו שלא שלה

 בשום שלה. האופי נגד היה ״זה השכולה.
 הבסיס, את עוזבת היתה לא היא אופן

 בעוד הסעה לה שיש לה אומרים היו אם
להם־ שמנסים משהו פה יש שעה! רבע

70  ^

־

*

*


