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ו כפר־סבא בתל־אביב, המשטרה חוקרי
 אה משלימים עדיין בשרון אחרים ישובים

הנוראים. בפשעים חקירותיהם
 קשר יש אם מבררים עדיין השאר בין

״רצי־ לבין מבפר־סבא המיפלצת בין כלשהו

 ש־, ארבע מלפני המפורסמות העתים״ חות
 יכמן' הד״ר נרצחו זה אחר בזה כאשר נים,

ו ברמת־יצחק סטולרו החנווני בתל־אביב,
 שתעלומת מבלי מכפר־סבא, צ׳צקס הגב׳

היום. עד פוענחה הרצחם

 איש הוא אביו מעורבת. למשפחה בן היה
 לפני שנפטרה אמו, נוצרי. גרמני עסקים

 היה עצמו הוא יהודיה. היתד, מספר, שנים
 הרבה ממנו רוו לא שהוריו פרובלמטי, ילד

 לבנות כדי לארץ לעלות החליטו ולכן נחת
חדשים. חיים

ב מעמד זמן הרבה החזיקו לא ההורים
 שטו־ לגרמניה. מספר שנים לפני וחזרו ארץ
 בבית לגור נשאר קבוע, חסר־מיקצוע ייר,

 קיצבה על חי הוא בכפר־סבא. הדו־משפחתי
 כשהיתה ולעיתים, אביו לו ששלח קבועה

 ואשתו הוא היו להגיע, מאחרת הקיצבה
רעב. מצוקת סובלים

 ארבע לפני נשא הירושלמית רינה את
 ב־ לעבוד החל כשנתיים לפני לאשה. שנים

או סולפק, לפלדה הכפר־סבאי בית־החרושת
 שמונה לפני שם. לעבוד האריך לא הוא לם

 אף תקופה באותה מעבודתו. פוטר חודשים
 עד אשתו לבין בינו תכופות מריבות פרצו

 ונסעה הפעוט בנם את נטלה היא שלבסוף
שטוייר. של אביו אל לגרמניה, עמו

 מכונית את מכר הוא לבדו. נותר שטוייר
מ שנים מספר לפני הביא אותה הטאונוס,
 קצת שנראה אורח־חיים לנהל והחל גרמניה,

 הביתה, מביא היה ״הוא שכניו. בעיני מוזר
 סיפרו, צעירות,״ בחורות קרובות, לעיתים
כל מביא היה בחורות, מביא היה ״כשלא

בים.״
★ * ★

מטורף פוש^־מין
ל־ שטוייר את השוטרים לקחו אשר

לע כדי שבכפר־סבא, לביתו כבלים, לא ^
 אינם שהם להם הסתבר חיפוש, בו רוך

נוספים. זעזועים כנגד עוד מחוסנים
 היו שלם. מחסן־נשק מצאו הם הבית בתוך

אמרי קרבינים שני צ׳כים, רובים שני שם
 רב. צבאי ציוד ועוד תחמושת אקדח, קאיים׳

 הם זאת מלבד נשק. פריטי 30כ־ הכל בסך
 כתמי־ של הצירוף כתמי־דם. בדירה מצאו
 ששטוייר החשד את מיד עורר והנשק הדם
מסוכן. רוצח אלא אינו

 יישבר. ששטוייר היה טבעי זה בשלב
ההשתו־ פרטי כל את לחוקריו גילה הוא

 המינית הסטיה - הנקרופיליה
 מיני סיפוק כהשגת המתבטאת

 או מתה בגוויה הסתכלות על־ידי
 היא - בגופה מיני אקט ביצוע
 הנדירות המיניות הסטיות אחת

נחקרות. והפחות כיותר
 כולל האנציקלופדיות, שמרבית רק לא

נקרו הערך אין בריטניקה, האנציקלופדיה
 ה־ הספרות שאפילו אלא מופיע, פיליה

 מכילה הפסיכופאתולוגיה, בתחום מיקצועית
זו. מינית סטיה על חומר מאוד מעט

 מצירוף המורכב מושג הוא נקרופיליה
 גופה, — נקרוף יווניות: מילים שתי של

 לכן: הוא המילה פירוש אהבה. — פיליה
 ידועה עצמה החולנית התופעה גופה. אהבת
 רק אולם עתיקות, מתקופות עוד אמנם

 נדירותה בשל הן לחקרה, הצליחו מעטים
מ עוד הקיים החברתי הטאבו בגלל והן

במתים. הקשור כל על האנושות ראשית
★ ★ ★

 סטיות בעלי חולים מאוד מעט
 של לטיפולם הגיעו נ׳קרופיליות

רופאים.
 זר סטיה אודות שנאספה האינפורמציה

פרטים: מספר מכילה האחרונות בשנים
נת שם סקנדינביה, בארצות •
 נקרופיליה, של מיקרים מספר גלו

פסיכיאט■ לטיפול החולים הובאו

 טען, הנשק, את המופרעת. נפשו של ללות
 ששת־הימים, מלחמת שלאחר בתקופה אסף

 מעולם שרת לא אמנם הוא בשדות־הקרב.
ו צבאי קנדי וכובע מדים לבש אבל בצבא,

 שבחדרו, כתמי־הדם השלל. נשק את אסף
 מוכן היה הוא כלבים. דם כתמי הם הסביר,

יא שחוקריו כדי במכונת־אמת לד,חקר אף
 פושע■ בסד־הכל אלא רוצח, איננו כי לו מינו
מטורף. מין

השתכ המלא, וידויו את שגבו החוקרים,
 כי להם הסתבר בדבריו. לאט לאט נעו

 היתד, לא בידיו, מצאו אותה הילדה, גוויית
 מקברה. גנב שטוייר שאלפרד היחידה הגוויה

 הוא שלו, החמורות הפרעות־המין שאר בין
 נקרופיניה הנקראת פאתולוגית מסטיד, סבל
 מיני כמגע לבוא תשוקה שפירושה סטיה —
מסגרת). (ראה מתה גוויה עם

 לבית־ר,קברות, מתגנב היה הוא פעם מדי
ב שנקברו ונערות, נשים של גוויות מוציא
 בגוויות מבצע לביתו, אותן מביא יום, אותו

 אחת פעם רק לקברן. אותן ומחזיר זממו את
 צעירה נערה גווית להחזיר בידו עלד, לא

 לא כשנה, לפני אותה, קבר הוא לקברה.
 זמן, כעבור שיישר, בולדוזר מביתו. הרחק

חוק צעירה. נערה עצמות גילה השטח, את
 את לפענח יכלו לא כפר־סבא משטרת רי

נתפס. שטוייר שאלפרד עד העצמות תעלומת
סטיי היתד, לא שהנקרופיליה עוד הסתבר

החוק מצאו בביתו שטוייר. של היחידה תו
 היו שגיבוריהם פורנוגרפיים, סרטים רים
ואשתו. הוא

 שטוייר נכנע הארץ, את אשתו עזבה מאז
קט פיתוי עליו: שהשתלט נוסף מיני לדחף
 הצליח גדולים כסף סכומי באמצעות נות.

ה באזור שונים בישובים קטינות לפתות
 לערוך נהג בו לביתו, אותן הביא שרון,

אורגיות.
 ׳סבא מכפר המיפלצת של הזוועה מעללי

 העיוזר, המיקרה לולא לעולם מתגלים היו לא
 כי בחולון. בית־ר,קברות ליד ללכידתו שהביא
באלימות. לפעול שלא נזהר שטוייר
 ־•,מימיים שדחפיה המיפלצת כלואה עתה
מ אנושי, טאבו כל לשבירת אותה הביאו
לדינה. ממתינה ובריח, סורגים אחורי

 להססים אותם שיכנעו ושם רי
לסירוס.

 מועדונים כמה נתגלו בארצות־הברית ס
ב קשורים שהיו נקרופילים של חשאיים

 היו התחתון העולם אנשי התחתון. עולם
 אלה מועדונים עבור חוטפים או גונבים
 ובכמה בבתי־החולים המתים מחדרי גוויות

ל מיוחדים מיתקנים נמצאו אף מועדונים
הגוויות. חימום

 ידועים העשרים במאה הפשיעה בתולדות
 קשר להם שאין אך דומים, מיקרים מספר
בפושעים, הוא המדובר לנקרופיליה. ישיר

 שזכו המאה, של הידועים הפושעים ביניהם
 ״הרוצח מדיסלדורף״, ״הרוצח כמו בתוארים

 באים שהיו מבוסטון״, ו״הרוצח משיקאגו״
 שהיו לאחר קורבנותיהם עם מיני במגע

אותם. רוצחים
 1960 כשנת התגלה בארץ גם

 רצח כשמטורף־מין דומה מיקרה
גוויתה. את בעל מבן ולאחר זקנה

מע ידועה: היא הדינמיקה אלה במיקרים
 כדי לאונס, כתחליף תחילה בא הרצח שה

 כש־ הרצח, לאחר רק מיני. לסיפוק להגיע
 מנסה הוא זה, לא שזה מסתבר לרוצח
 שרצח. הגופה באמצעות מיני לסיפוק להגיע

★ ★ ★
מטו או משןגע אינו הנקרוסיל

 הוא המילה. של הקליני כמובן רף
 אנטי-סוציא- תגוכות בעל טיפוס
המו התפתחותו שכתהליד ליות,

חמו הפרעה חלה והמינית סרית
רה.

 סוטי־ של למחנה שייך הוא זו מבחינה
 כבר שהחברה סטיות בעלי מהם שכמה המין

או הומוסכסואליות, כמו לקבלן, התרגלה
 באמצעות מיני סיפוק — פטישיזם או ננות

חפצים.
פחד הנקרופיליה מסמלת ־המיקרים ברוב

 מהמין בן־זוג עם כלשהו מיני קשר מפני
 בהתפתחות בחבלה שמקורו זה, פחד השני.

 בהומו- מתבטא הילדות, בתקופת האישיות
 עם׳ מיני (.מגע בבסטיליות או סכסואליות
 לחולה מסייעים אלה קשרים בעלי־חיים).

 בן־הזוג עם קשר ללא מיני לסיפוק להגיע
השני. מהמין

 נועזת סטייה היא הנקרופיליה
 דד שהיא מכיוון זה כתחום יותר
ופעי החלטיות הסוטה מן רשת
 הגופה. את להשיג פדי - לות

★ ★ ★
 מפני פחד של זו נטיה בולטת כמד, עד
 מכפר־סבא״, ״המיפלצת אצל נשים עם קשר
נקרו רק היה לא שהוא בכך לראות ניתן
 חיות עם למגע דחפים בעל גם אלא פיל
קטינות. ועם

להם שיש המועט בנסיון הפסיכולוגים,

 ה־ מקור את לשייך נוטים זו, סטיה בחקר
 נקשרה בה הילדות, בגיל לחבלה נקרופיליה

אסו עם המיניות או האהבה הסוטה בנפש
מוות. של ציאציה

 אלה במיקרים הכללות לעשות אי־אפשר
 וחייו התפתחותו פרטי ידועים לא עוד וכל
 גרם מה לקבוע קשה שטוייר, אלפרד של

ש ממיקרים אולם נקרופילית, לסטיה אצלו
זו. סטיה נולדת כיצד ללמוד אפשר נחקרו

 שעד אדם הנקרופיל היה המיקרים באחד
 עד והיה אחת במיטה הוריו עם ישן 8 גיל

 בגיל אמו מתה כאשר המיניים. למגעיהם
מוד אדיפוס מתסביך כתוצאה חש, הוא זה,
 האם לגבי עליו שחל שהטאבו מאוד, גש

 השגת מתחום יצאה שהאם כיוון — הוסר
 היה יכול מכן לאחר אביו. — שלו המתחרה

גוויות. באמצעות רק מיני לסיפוק להגיע
 קשורה ר,נקרופיליה היתד, אחר במיקרה

 אל מיני בקשר הילדות בשלב חמור לנסיון
 את לבטא ילד בהיותו שניסה הסוטה, האם.

מעני בתגובה נתקל לאמו, המינית תשוקתו
 היה שלו הראשון המיני הנסיון חמורה. שה

 לחזור לא מנת על ובדחיה. בהשפלה קשור
פתולו חבלה בנפשו שהשאיר כזה, לנסיון

 באובייקטים התבגרותו, עם בחר, הוא גית,
 או לדחותו מסוגלים היו שלא כאלה מיניים

מתים. גודיות ביניהם להשפילו,
 נוטים הפסיכולוגיה מחוקרי במה
דח גם נקרופילית לסטיה לקשור

חז ומאזוכיסטיים סאדיסטייס פים
אח להפרעות בנוסף מאוד, קים
האישיות. בהתפתחות רות

 נקרופיל להאשים קשה פלילית מבחינה
להע דאגו לא שהמחוקקים משום שנתפס,

נדירותה. בגלל זה ממין סטית ניש
 נקרו־ נשלחים המיקרים ברוב
פסיכיאטרי. לטיפול שנתפסו פילים

 מ־ המיפלצת של במיקרה אולם
 להגיש המשטרה תוכל כפר-סבא

 אישום סעיפי שטוייר אלפרד נגד
ל דווקא נוגעים שאינם אחרים,

הגוויות. עם יחסיו

הנקוופיליה
לההיס החולנית התשוקה




