
י

על יוכרע דובי אורלי רצח במישפט פסק־הדין
מומחים לחרקים, מומחה פי

לכימיקלים ומומחה וזרע לדם

 עליי הלבישו מפשע! חך ני
\ /  לא שבכלל בחורה של רצח 1/

 בתחילת חליווה שלמה הצהיר פגשתי!״
 ברצח נאשם הוא בו במישפט, הדיון
 אינן אומנם אלה הצהרות דובי. אורלי

 מצהירים רבים ונאשמים מפתיעות,
 היה לחליווה אולם הזדמנות. בכל אותן
 לא איש אלה. להצהרות מסויים יסוד
 והגופה הנרצחת. עם יחד אותו ראה

 היעלמה לאחר ימים חודש רק התגלתה
 חודש באותו לה קרה מה החיילת. של

 כן אם אלא תעלומה, בגדר נותר ימים
 נורית התובעת, גירסת את מקבלים

 באותו נרצחה דובי אורלי כי שניט,
 הגופה .15,11.83 נעלמה, שבו ערב

 ב־ ימים. חודש אחרי כמעט נמצאה
14.12.83.
 אורלי נסעה התביעה, גירסת על־פי

 אצל ביקור אחרי בנתניה, לביתה
 ערב שעת זו שהיתה מכיוון סבתה.

 הנוסע האוטובוס על עלתה מאוחרת,
 מהנהגים וביקשה לאילת, מחיפה
 הנהגים, נתניה. ליד אותה להעיר

 שכחו המוזרה. בקשתה על שגיחכו
 נזכר, לידה שישב נוסע, כליל. אותה
 הצומת. לאחר מטרים כמה אותה והעיר
 באיזור העובר השביל ליד ירדה אורלי

 הנהגים גבר. ירד ואחריה התעשיה,
אראה אני ״בואי, לה: אומר אותו שמעו

חני: אווי■ וצח
תאריכים

חשובים
15.11.83 —

נעלמה דובי אורלי
16.11.83 —

לכלא חזר חליווה
14.12.83 —

נמצאה הנוסח
16.12.83 —

נמצאו והארנק הבגדים

ממו חקירות למרות הדרך." את לך
 הנהגים הצליחו לא ומייסרות שכות
 שירד הגבר על נוספים פרטים לזכור

 הצליחו לא אופן ובשום אורלי, עם
חליווה. שלמה את לזהות

השחורים החלקיקים
מדרום־אפריקה יבוא

 ליווה התביעה, גירסת על־פי
 תקף האפל, בשביל הנערה את חליווה
 בעזרת אותה וחנק אותה אנס אותה,

 את לקח אחר־כך חזייתה. של לולאה
 אותם וזרק ארנקה, ואת בגדיה כל

 שם חיפה, כביש של השני מעברו
הגופה. מציאת לאחר יומיים נמצאו

 שכבה הגופה
ביטגה על

 בירי שהיתה העיקרית ראיה ^
 שהיתה ההזדמנות היא התביעה 1 1

 שנים כבר בכלא יושב חליווה לחליווה.
 מאסר שנות 22ל־ נידון הוא רבות.

 והוא שביצע, אונס מעשי בעיקבות
 יומיים רמלה. בכלא עונשו את מרצה
 חליווה קיבל אורלי של היעלמה לפני

 חזר הוא מהכלא. ליומיים חופשה
היעלמה שלאחר בבוקר לבית־הסוהר

 היה לכלא חזר כאשר אורלי. של
 שעות בכמה איחר וגם נרגש, חליווה

אצלו. בלתי־רגיל מאוד דבר —
 הכחיש הרצח, בדבר נחקר כאשר

 בין רב זמן שעבר מאחר אליו. קשר כל
 של וחקירתו אורלי של היעלמה
 את כבר לכבס האסיר הספיק חליווה,

 אבל חופשתו. בעת שלבש הבגדים כל
 התפרים את פרמו חוקרי־המישטרה

 את היטב ובדקו וחולצתו, מיכנסיו של
 בהם וגילו לחופשה, שלקח מעיל־העור

 שחור, כימי חומר של זעירים חלקיקים
 מדרום־ המיובא זה, חומר במינו. מיוחד

 אורדן במיפעל עיבוד עובר אפריקה.
 הגופה הנערה. גופת נמצאה שלידו
 חול ערימת על ביטנה, על שכבה
 אורדן, בפסולת מעורבים ואדמה

 הללו, השחורים הגרגרים את שהכילה
 אחר מקום בשום נמצאים שאינם
בארץ.

 של במצב נמצאה שהגופה מאחר
 אי־אפשר מתקדם, וריקבון התפוררות

 של מותה זמן את בדיוק לברר היה
 לוי, ברטולו ר״ר הפאתולוג, החיילת.

 חוות־דעת כתב הגופה, את שבדק
 הנערה כי דעתו את והביע מפורטת,

 גופתה. שנמצאה לפני כחודש נרצחה
 של מצבה על־פי קבע מימצאיו את

 שנמצאו זחלי־הזבובים של גודלםוהשיניים, השערות נשירת מצב הגופה,
 הגוף של והספוניפיקציה הגופה, בתוך
 המתרכב השומן, של המסיסות (מצב

הסביבה). של והלחות המים עם
 במכון מהמעבדה צ׳צ׳יק, צילה הד״ר

 את ברקה באבו־כביר, לפאתולוגיה
 של בגדיה ואת חליווה של בגדיו

 כי בחוות־דעתה כתבה היא המנוחה.
 של תחתוניה על כיתמי־זרע מצאה

 לבש אותו שרוול־המעיל ועל המנוחה
 היה קביעתה, על־פי בחופשתו. חליווה

 חליווה. של הדם לסוג מתאים הזרע
 חליווה את צ׳צ׳יק הד״ר קשרה בכך

ולרצח. לאונס
 לתביעה. אחד רציני קושי היה
 חיילת מההתחלה. כבר ידוע שהיה
 אורלי את שהכירה פלג, יעל בשם

 אורלי את ראתה כי סיפרה מבית־הספר,
 המרכזית בתחנה היעלמה, לאחר שבוע

 עם דיברה כי אמרה החיילת בתל־אביב.
 לתיסרוקתה לב שמה ואפילו אורלי,

 למחרת קראה כאשר שלבשה. ולמדים
 מיהרה אורלי, של היעלמה על בעיתון
 מחנות־ מוכרות שתי גם לאמה. לטלפן
 את זיהו המרכזית התחנה ליד נעליים
באותו נעליים מהן שקנתה כמי אורלי

 אם היעלמה. לאחר שבוע ראשון, יום
 אחד יום אפילו אורלי, נראתה אומנם
 האליבי זהו בחיים, היעלמה לאחר
 היעלמה שמיום לחליווה, ביותר הטוב

 בבית־ בתא כלוא ישב החיילת של
הסוהר.
 במכונת־אמת נבדקה פלג יעל
 התובעת אבל אמת דוברת ויצאה

 נתפסה יעל כי לבית־המישפט, הסבירה
 של ראשון יום זכרה ובעצם לטעות,

 התובעת הוכיחה הדבר את קורם. שבוע
 ותיסרוקתה, אורלי של לבושה על־פי

 שונים היו ואשר פלג, על־ידי שתוארו
מכן. לאחר שבוע

 כל טקד
זבוגי־הפגמס

 השופטים מינו הדיין תחילת ^
 קדמי יעקב ולנשטיין, שולמית

 צעירים סנגורים שני שצקי, ועדנה
 שובר שמעון עורכי־הדין לחליווה.
 עבודת־ זה בתיק עשו סף ושמואל

 הסתפקו לא הם לפרס. הראויה מחקר
 על־ירי המומחים עדויות בהפרכת

למצוא הצליחו אלא שתי־וערב, חקירת
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זבובי־הסגרים התפתחות י
זחלים רק גלמים, נמצאו לא הגופה על
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