
האכזריים לאנסי-הטומפ קורבן ונפלה בלילה:־ טרמפ ביקשה צעירה שוב: קרה זה

 אכזרית התעללות פרשת חזרה שוב השבוע
 ניצלו אכזריים אנסים הארץ. מכבישי כאחד

ו אותה תקפו לטרמפ, צעירה של רצונה את
 בחקי־ רצופות. •טעות המיט משך אותה אנסו

:עליה עבר מה הצעירה גילתה המשטרה רת
סמרטוט. לכיסא מתחת הוציא מהם אחד אותי. החזיקו הם

ה הסמרטוט את לי דחף נאבקת, כשאני נורא. ריח עם
 איזה עם הידיים את לי קשר כבר השני הפה. לתוך מלוכלך

שלי. הבשר בתוך חתך זה כאב, זה חבל.
 הבגדים. את מעלי וסחבו הארץ על אותי הפילו אחר־כך

שלי. החצאית היתד, שזו חושבת אני נקרע, הבד את שמעתי
 הגוף על הרוח את הרגשתי קר. היה האוזיר עלי. היו הם
 ופיתאום — מעולפת חצי הייתי שלהם. הבשר את וגם שלי

נבח. כלב איזה חולמת: שאני חשבתי
 עירומה, אותי, לקחו הם לקלל. והתחילו נבהלו, האנסים

איתי. ונסעו הטנדר. לתוך אותי ודחפו
 שוב קצרה, די נסיעה אחרי אבל ניצלתי, שאני חשבתי

 שהם מה על בעברית מדברים וכשהם — החוצה אותי גררו
זה. את לי עשו ובאמת — אלי ניגשו לי, לעשות הולכים

★ ★ ★

מ?דכ?ד בטנדר פסיכופאטי סאדיסט
 ה־ קורבן מכפר־אתא, הצעירה של סיפורה היה ה ץ
 קילומטרים שני הזרע, חוזת ליד והכפול, האכזרי אונס ן

לאחיהוד. דרומה
 טרמפיסטיות הפוקד הראשון, המחריד האונס זה היה לא

 בשעת־ בכבישי־הארץ, לבדן, לנסוע, המתפתות בלתי־זהירות,
לילה.

 שיכול מה של קלאסית דוגמה ספק, ללא זו, היתד. אולם
 חייה את ואף גופה את גורלה, את המפקידה לבחורה לקרות

 בכבישי בלילות המשוטטים האלמוניים הסאדיסטים בידי
ישראל.

 כל כמעט ואין מאחר — נקמת־החוק מפני לגמרי בטוחים
מעשה. לאחר אותם, לגלות אפשרות
 — לסאדיסטים קורבן שנפלה — הצעירה היתה הפעם

 הרגילים, זאבי־הדרכים של חמדתם את עוררה שלא דמות
 פשוט רובם חיפה.—עכו בכביש פגישה, לאסוף המנסים

ה ומקורזלת בינונית־הקומה העגלגלה, הנערה על־פני עברו
השחור. שיער
 כילדה נראית היא — 21 בת מכפר־אתא, הנערה כי אם
ממש. קטנה

 גבר היה לא הטנדר של ההגה ליד ישב אשר שהנהג אלא
פסיכופאטי. סאדיסט אלא נורמאלי,

 חברו ועימו זה, פסיכופאם נתקל בו הרגע מן שקרה, מה
וחס בודדת בבחורה לילה, בשעת ממנו, חולה פחות הלא
הצעירה. של סיפורה לפי לשיחזור ניתן — ישע רת

★ ★ ★

אינוסים השפלות, עינויים,
 מן ירדה והשמנמנה השחרחורת הצעירה : 8.50 שעה

|  שם כפר־אתא. צומת ליד עכו,—חיפה בתוואי האוטובוס |
בכפר־אתא. לבית־הוריר, אותה שיוביל לטרמפ וחיכתה עמדה
 כמה במרחק הטרמפיסטים־החיילים, תחנת ליד עמדה היא
ה מחיר את לחסוך רצתה היא האוטובוס: מתחנת מטרים
בטרמפ. במכונית, ולנסוע נסיעה

 חיכה הנערה, אל הצטרף ואלמוני צעיר גבר : 8.40
לצידה.

הטרמפיס שני ליד נעצר ומאובק מלוכלך טנדר :8.40
 גם ואחר־כך לבחורה. הנהג הציע עלי,״ ״בבקשה, טים.

איתם. יסע השני שהבחור הסכים
 הנהג. את הצעירה שאלה לכפר־אתא?״ מגיע אתה ״האם

 לדבר שעלה והצעיר הנהג החלו בינתיים בחיוב. ענה הוא
זה. את זה מכירים שהשניים הצעירה הבחינה ואז — ביניהם

 הנערה ביקשה ״עצור,״ לכפר־אתא. הגיע הטנדר : 8.55
 אז כמטורף. לנסוע הוסיף הוא הגיב. לא הוא הנהג. מן

לצעוק. הצעירה החלה
ה ניסה שפרעם,״ ליד משהו רק צריך אני תבהלי, ״אל

 הרמז, את כנראה שהבין ידידו, גם הבחורה. את להרגיע נהג
הב לכפר־אתא,״ אותך נחזיר ״אנחנו הסבריו. אל הצטרף

הבית.״ ״עד טיח,
הש עינויים, של שעות חמש כעבור — עשו כך ואכן,

ואינוס. פלות
★ ★ ★

פרטית בחווה כלב-שמירה
ה *=־ ע  הפעם — המסלול מן שוב סטה הטנדר : 0.15 ש

לשוטרים. בית־הספר למרגלות מיזבלת־שפרעם, לעבר | (
 חולצת את קרעו הם ידיים. שלחו שניהם הדבר: א־רע ואז

הצעירה:
 גברים היו השניים אבל איתם. ולהילחם לצרוח התחלתי

אשה. רק ואני
 לי להרביץ ואפילו לסטור היססו לא הם — מזה חוץ

בפרצוף. ישר באגרופים,

רסוגב הצעידה חינחה נאן

והתחרטו וממם ובצע ניסו באן

זממס את החוטדס ביצעו נאן
וב בעברית מר. בבכי ופרצה להתחנן, החלה הצעירה

ממנה. שירפו האנסים מן ביקשה בסיד״ השגורה ערבית,
 בקללות מתובלת צחה, בעברית דווקא —. לה ענו הם

איתר״ להיאבק הוסיפו גידוף, תוך־כדי עסיסיות. מיזרחיות
 אלא — שם כבר זממם את בה מבצעים שהיו ספק אין
המיקרה. התערב שכאן

 במרחק־מה הנמצאת פרטית, בחודה כלב־שמירה :0.25
 — הטנדר מן הבוקעים הקולות נוכח התעורר המיזבלה, מן

המנוע. את והתניעו נבהלו השניים לנבוח. והחל
★ ★ ★

מבות צביטות, קרדות,
ה ע  במקום הראשי. לכביש הגיע הטנדר : 0.27 ש

 לקראת' שמאלה, פנה כפר־אתא, לעבר ימינה, לפנות | (
פת גם היא בקולי־קולות. צועקת החלה הצעירה אחיהוד.

החוצה. לקפוץ בכוונה הדלת, את חה
נור בקללות בראשה. לצידה שישב הבחור בה חבט אז
להר אותה הכריח ובירכיה, בשדיה אכזריות ובצביטות אות
 — הידית את עזבה מכאבים, צווחה הצעירה הדלת. מן פות
לחלוטין. אותה שד,יממה בראשה, נוספת מכה קיבלה ואז

 את הנהג כיבה שם הזרע. לחוות הגיע הטנדר : 10.00
המנוע.

 עגלת- ניצבה לה שסמוך קטנה גיבעה ליד צדדי, בשביל
לפניהם. הנערה את הבחורים שני דחפו עזובה, סוסים

 בסחבה, מצחין. וסמרטוט דק חבל שלפו למושב־הנהג מתחת
רגליה. ואת ידיה את — בחבל פיה. את קשרו
 הפשיטו! הנואשים, מאבקיה אף על זאת: עשו הם ואז

 אותה גררו אחר־כך בגדיה. כל את במהירות, גופה, מעל
 בזה אותה אנסו המלוכלכת, האדמה על ושם, — לקרקע

זה. אחר
★ ★ ★

נרדם אחד שקט, אחד
 ניסתה וכאשר קיצונית. באכזריות אותה אנס נהג ן■*

 ו- בפיה הסחבה למרות כוחותיה, בשארית להתגונן, ן ן
בצלעותיה. אותה היכר, עוד — עקודות ורגליה ידיה

לחברו. מקומו את ופינה סיים אחר־כך
 הצד מן השני ניצב אותה, אונס היה הגברים שאחד שעה
התפקידים. מתחלפים היו אחר־כך לגלגניות. הערות והעיר
 ארוכה, שעה הגברים, שני המיסכנר. בנערה עסקו כך

והולכים. מתחלפים כשהם
 אחד הקרקע. על הנערה את נטשו הגברים שני : 1.50

 — המספר את כיסה סחבות ובעזרת הטנדר, לעבר פנה מהם
אותם• לזהות תוכל שלא כדי

 מעלפונה. הנערה את הגברים אחד עורר חזקה, בבעיטה
 כשהוא למכונית, לשוב עליה השני הבחור ציווה אחר־כך,

לטנדר. ונכנסה קמה, ההמומה הנערה כבליה. את מתיר
 חוזרת, המכונית החלה לשעה קילומטר 40 של במהירות

חשד. לעורר לא כדי לאיטה,
 חברו, נרדם — בשקם ונוהג מעצמו מרוצה הנהג בעוד
הנאנסת. הנערה של לצידה

★ ★ ★
שידורים לא מחסומים, לא

*  כפר־אתא. שיכוני למרכז הגיע הטנדר : 2.00 יטעה ך
 הטיל — ובדחיפה הדלת, את השני הבחור פתח ואז | }

 אותך!״ אהרוג למשטרה, תודיעי ״אם החוצה. הצעירה את
לעברה. האחרונות המילים היו

 כושלים בצעדים האפלה. לתוך חברו, עם נעלם, אחר־כך
ה על ונפלה התמוטטה אך השיכון, לעבר הצעירה ניגשה

מדרכה.
 הנערה את גילתה השיכונים בין שחלפה מיקרית מכונית
 לתחנת־המש־ אותה לקח הנהג למחצה. והעירומה המעולפת

 לבית־החולים מייד הועברה משם — בקריית־חיים טרה
טיפול. לשם — ביותר הקרוב

 ר,מיקרה על רשמית ששמע הראשון שהאיש אירע בך
 היומנאי — הנערה של ללימודים וחברה האישי ידידה היה

אברהם. שמעון שפרעם, במשטרת
בקריית־חיים. התיכון בבית־הספר ביחד למדו השניים
למר החמור המיקרה על דיווח אישית, המזועזע שמעון,

בעכו. הנפה, כז
 שב־ — טראגי מישגה ונעשה תמוה מיקרה אירע וכאן

 עכו משטרת עונש: כל ללא האנסים אולי, יצאו, עיקבותיו
לילה. אותו כל פעלה, לא

 ידוע פישר, רב־פקד עכו, במשטרת ענף־החקירות ראש
ב הוראת־קבע קיימת הלילית. לשנתו הנוגע בכל בקפדנותו

אותו. להעיר לא עכו משטרת
 — רציני די אינו שד,מיקרה החליט עכו במשטרת היומנאי

לישון. לרב־פקד ונתן
 לתפוש כמעט היחידה ההזדמנות את המשטרה הפסידה כך

 שום לילה, אותו הוקמו, לא מחסומים שום הטנדר: את
 הנוסעים חשודים, אצל חיפוש לערוך ציוו לא שידורים
הנידון. הסוג מן במכונית

★ ★ ★
תמוגת־דגם לא קלסתרון, לא

 והמיקצועית, המעשית מתרדמתו פישר שהתעורר ך*
 על מוחלט איפול להטיל והורה — במהירות פעל הוא ^

המיקרו־״
 תחנות־המשטרה כל על נאסר לעיתונות, להודעה פרט
 כלשהו פרט ולמסור החוץ מן איש עם קשר לקיים באיזור

המיקרו״ על
 על נשותיהם עם לדבר שלא הוזהרו אף שוטרי־הנפה

האונס.
 לא היא אחת: הזדמנות עוד משטרת־עכו הפסידה כך

ל היחיד המקור אולי, שהיא, — הציבור עזרת את גייסה
כזה. במיקרה ידיעות,
 על בציבור פומבי ונעשה העיתונות כל גויסה אילו
 שוב לבצע המסוגלים מטורפי־המין, שני של המסוכן אופיים

 את כבר מאתרים שהיו יתכן — אכזריים מעשי־אונם ושוב
פושעי־המין.

האנסים: את למעשה, מלגלות, התייאשה שהמשטרה נראה
 פירטי־ הובאו לא עדיין המיקרה, אחרי הרביעי ביום גם

ש תמונת־דגם, פורסמה לא עדיין הקלסתרון, אל האנסים
הפושעים. את לזהות תעזור
 פירטי־החקירה את ששמעו אלד, כל הבינו אותו זה, דבר

 מפקד סלע, אהרון לניצב גם הוחזזר — אי־החקירה או —
 טיפול על הזועם סלע, ישראל. משטרת של הצפוני המחוז
 ראש בנדל, מנחם ניצב־מישנה על ציודה במיקרד״ פקודיו

 לידיו. החקירה את לקבל הצפוני, במחוז חקירות ענף
- - ............................................................ ״-׳■ -


