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 את לייבוביץ אוריאל הסיע בד השכור, הפולקסוואגן זהוהוצת מכונית
אותה. ורצה אותה אנס שם הכרמל, להרי אוזוואל שמחה

מעשי־רצח. מיספר מייחסים לרוצח למשטרה. מסרו המכונית מיספר את שראה דרתי רועה

 נסיו- או אונס, של סימנים נותרו נרצחות
מינית. לתוקפנות נות

 של בהיסטריה המדינה נתקפה לא אם
 את הרוצח משתולל, מין ממטורף אימה

 שבשלושה משום רק זה היד. הרי קרבנותיו,
 הרוצחים. נתגלו מעשי־הרצח, שמונה מתוך

 שונים, אנשים שלושה אלה שהיו התברר
קרבנותיהם. לבין ביניהם קודם קשר ללא

נע שהרבני, ויויאן נרצחה 1967 בדצמבר
 בצד נמצאה גופתה מנס־ציונה. 14 בת רה

 עירומה כשהיא בית־עובד־נם־ציונה, הכביש
 הירצחה תעלומת צווארה. על חניקה וסימני
 טיפלין אברהם הרוצח: נתפס כאשר נפתרה

מבית שברח ראשון־לציון, תושב ),20(
בעכו. לחולי־נפש ר,חולים

 ל־ בית־הספר ליד נתגלתה 1968 בינואר
שוש של גופתה בכפר־שלם, קציני־משטרה

 שלוותה בבית־החולים אחות ),24( ושאדי נה
 היו צווארה על בודים. תושבת ברעננה,

 בי העידו שונים סימנים חניקה. סימני
 נפתרה, זו תעלומה גם רוצחה. עם נאבקה
 שהורד. נינו, יוסף המונית נהג נתפס כאשר

 להתעלס שניסה אחרי שושנה, את הרג כי
לביתה. אותה בהובילו במוניתו, עימה

 נתנייתית, חדרנית של נוספת, פרשת־רצח
פוענ תחנת־אוטובוס, ליד בעמדה שנרצחה

 היה שהרוצח התברר כאשר היא, אף חה
מופרע. נער

גופ כאשר השנה, אפריל בחודש זה היה
 נתגלתה ,18 בת חדרנית דרור, רוזה של תה

נר היא כי הסתבר נתניה. בחולות טמונה
ל במוסד שהיד, ,15 בן נער על־ידי צחה

מופרעים. נערים
העי אלה במיקרים הרוצחים של תפוסתם

ו המשתולל הוא מין מטורף לא כי דה
הרציחות גל את ליחס נטו סוציולוגים רוצח.

\ | " הציון־לשבח תעודת זוהי 111^
על לייבובי׳ן אוריאל שקיבל )1|

 תל־עזיזאת על בקרב אומץ־לב גילוי
סדיר. בשירות כשהיה במלחמת־ששת״הימיס,

 ,1967 דצמבר מאז חודשים, 12 וך ךץ
 מק־ מעשי־רצח שמונה בישראל *אירעו 1

 לפני במדינה נדירים היו שכמותם פיאי־דם,
לחודש אחת של בקצב מלחמת־ששת־הימים.

 צעירה, נערה בישראל נרצחה בקירוב, יים
 מעשי את מוציא זה קצב מיני. רקע על

 מן מיני, רקע על שלא הרגילים, הרצח
החישוב.

 הנרצחות אלה. מעשי־רצח בכל דמיון היה
 לא ככולן רובן צעירות. נערות ברובן היו
 ישובים בנות אלא גדולות, ערים בנות היו

 מעשי־ רוב בדרבים. בנסיעה שהרבו נידחים,
ה־ שבגוויות אחרי בחניקה, בוצעו הרצח

ב אנשים על העוברים נפשיים למשברים
המלחמה. אימי עקבות

 ליד בחורשה החודש, התגלתה כאשר
 אחוואל שמחה של גופתה דלית־אל־כרמל,

 קישרי לא שוב אחיעזר, ממושב ,17ה־ בת
 בעבר. שאירעו דומים מעשי־רצח לבין בינה

 אריאל — רוצחה גם נתפס שעות 24 כעבור
מ אופה של בנו ),21( לייבוביץ (״סאני״)

ביפו. צר,לון שיכון
 מעשי־רצח שלושה עוד שנותרו העובדה

 העלמות למיקרה נוסף מפוענחים, בלתי
 אפילו הטרידה לא מיפו, צעירה של מסתורי

את שמצאנו .כשם המשטרה. חוקרי את

 רון המשטרה לחוקרי נראה כך
/1י | /1 1  קלסו לפי הנרצחת. של ידידיה ■| 11#

ס קשור — בשעתו המשטרה ששיחזרה הקלסתרון נתוני

ועקנין פינקוס
 את נתפוס ״כך אמרו, הנערות,״ ארבעת של רוצחיהם

התגלו.״ שטרם הנערות רוצחי
★ ★ ★

ונחנקו שנאנסו שלוש
* ע ך בו ר ש כ ת ס ה רציחות בגל כי לראשונה, ה

או של תפיסתו בסיטונות. רוצח גם פעל נערות | ן
 כי המשטרה לחוקרי לפתע הבהירה לייבוביץ ריאל

 — כלל לה ציפו שלא תופעה מול לעמוד עלולים הם
מ כתוצאה רק פעל שלא שיטתי, רוצח של תפיסתו

וריגעי. מיקרי דחף

קאדים מפקח־מישנהיפתח פהדבדודו פפד
 של עוזרו ),42( קאדים אניס
 יפו, יליד ערבי יפתח, פקד
 ו?בו־ הערבים הקצינים אחד
 נטל במשטרת״ישראל, דדים
 סאני. בחקירת פעיל חלק

ר ימים 3 נמשכה החקירה
מתחלפים. כשהחוקרים צופים,

! סמל
 ווהבה בנימין

 ותיק חקירות
 השתתן אביב,
 שלושו במשך

 סאנ של רתו
 נ ברצח והודה

הוסיף נס הוא

קאזים רב־סמל
ש האיש ),40( קאזיס ניסים
 את לראשונה לאתר הצליח

 שמחה רצח אחר לייבוביץ
 את לראשונה וגילה אחוואל,
 הקלסתרון לבין בינו הדמיון

 פרא־ כוכבה של רוצחה של
חודשיים. לפני שנרצחה רה,

 מפקד ),40( ברודו משה
 על ממונה היה נפת־חולון,

 לייבוביץ אוריאל של חקירתו
 פרארה כוכבה לרצח בקשר
 השנה. באוקטובר באזור

 ל הורכב סאני של קלסתרו
ברודו. שגבה חע־דויות פי

 ראש ),39( יפתח יהושע
הד בנפה החקירות לישכת
 תל־אביב, במשטרת רומית

 לייבוביץ הסכים בפניו אשר
 פרא־ כוכבה ברצח להודות

לשע מורה הוא יפתח רה.
פסיכולוגי. ידע שהפעיל בר,


