
;,״ד,:, הימצאה במקום הגונה שיחזור
הוסתרה בו במקום להבחין היה קשה המקים. את שאיתר הזה". ״העולם

הפורנוגראפיה החוברת זוהי
ממקום מטרים 2-3 של במרחק

 בדרך נרצחה זבזלון, שבעמק כפר״מסריק קיבוץ בת קדמי, דן ודך■
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הצעירה. החיילת של הרוצחים, או הרוצח, בגילוי החקירה מתמקדת מל,

ת1ניקב1ב
 עיתונאים מלווים לא נחנו

 אולם הגופה, מציאת למקום
 כאוות בסביבה לשוטט רשאים אתם

 כך המקום." את לאתר ולנסות נפשכם,
 תת־ניצב של מזכירתו פרחיה, בישרה
 חיפה מרחב מפקד עמית, משולם
 קדמי, הדס רצח חקירת על הממונה

 יצא זו בירכת־דרך עם המפקד. בשם
 גפן ישראל הכתב הזה, העולם צוות

 בית־ איזור לכיוון מנשה, ציפי והצלמת
אורן.

 ויודעי־ מישטרה אנשי עם משיחות
 כללית תמונה הצטיירה אחרים דבר
 של גופתה נמצאה שבו המקום, של

הדס.

 של קרובים צילומים לבצע מהכוונה
 מ־ימ ולאתר לחפש ולנסות השטח,

 תסייע מציאתם כי שייתכן צאים
הפשע. תעלומת לפיתרון

 באדמה גומה
והטריה הלהה

 היתה לחיפושים קודת־המוצא ך
לאח קדמי הדס נראתה בו במקום̂ 

 הדס ירדה שבה הטרמפיאדה רונה:
 צפונה טרמפ להשיג ניסתה ושממנה

 הטרמפיאדה מסריק. כפר לקיבוצה,
 של הדרומיים במבואותיה מצויה הזאת
 במקום, המישטרה חיפושי ואכן חיפה.
לתו הובילו הסריקות, בתחילת מייד

 שמאוחר מפתחות, צרור מציאת צאות:
להדס. שייך שהיה הוברר יותר

 כי שיתכן סבורים חוקרי־המישטרה
 נגד כנשק בצרור השתמשה הדס

חוטפיה. לרכב בכוח להכניסה הנסיון
עדיין. אומתה לא זו סברה

 אנשי המשיכו הטרמפיאדה מן
 קיבוץ לכיוון מיזרחה הזה העול□

 המובילה הדרו בפאתי בית־אורן.
 קילומטרים כשיבעה המצוי לקיבוץ,
 ליד תל־אביב, חיפה הישן מהכביש

 מיזרחה, הדרך פונה הצבאי. בית־הכלא
 נחל־הפי־ בקירבת צרה, ודרר־עפר

למ הובילה לקיבוץ, דרומית תולים.
קדמי. הדס של גופתה מציאת קום

 בבירור הבחין הזה העולם צוות
 על שניראו הרבים בסימני־הרכב

 עובדה — המתעגל הצר השביל
 זה שאכן הצוות דעת את שאימתה
הגופה. מציאת מקום המקום,

 כבדים, סלעים לקבוצת מתחת
 נמצאה קטנה, מינהרה מעין היוצרת

 ״האדמה בה בעדינות, חפורה גומה
 לחה נראתה האדמה הפוכה. היתה

וטריה.
 בקירבתה היחידה. היתה לא זו גומה

 יותר, קטנות גומות שתי עוד נמצאו
 מגופתה חלקים נמצאו כנראה, שבהן.

לה. שייכים שהיו פריטים או הדס של

 הסלע גין
הקוצני לשיה

שי ^  חיפוש ערכו הזה העולם נ
 מקום ובקירבת ויסודי, מדוקדק

 של דפים שלושה נמצאו לגומה
 בשפה מחוברת פורנוגרפיות תמונות

 החוברת דפי גלופות). האנגלית(ראה
 בהם לראות היה וניתן סביר במצב היו

 מונחים היו לא הם המסקנה: בבירור.
רב. זמן במקום
 מתחת נמצאו חוברת־העירום דפי
 הסלע למרגלות נמוך, קוצני לשיח

 הדס של גופתה נמצאה שבקירבתו
קדמי.

 של עבות סבך בתוך נמצאה הגופה
 הצר. מהשביל מטרים כחמישה שיחים,
 לבית־ תל-אביב חיפה מכביש המוביל

 הסלע את לזהות מאוד קשה אורן.
 מצויים אם אפילו הקוצני, והשיח

 זהו מהמקום. בלבד אחד מטר במרחק
 הים לכיוון המשקיף עמוק. ואדי

 בית־אורן קיבוץ ולכיוון במערב,
ניתן הגופה מציאת במקום, בצפון.

נבע המקום את לאתר הרצון

 גופתה השטח. את היטב הכיר שהרוצח ונראה מטר של ממרחק גם הגופה
 מסע- במהלך במקום שעברו חיילים, על״ידי באקראי נמצאה הדס של

סריקותיהם. בעת במקום היו אחריה, שחיפשו השוטרים, כי אם ניווטים,

■ \|י ד | ך ל1י  כפר־מסריק. בקיבוץ ברחבה הוצב הדס של ארונה ך
לה חלקו ומכריה, חבריה מישפחתה, מבני מאות 1 /1\

שבקיבוץ. בית״העלמין אל ארונה נישא ומשם האחרון הכבוד את


