
מסוגלים לא
ללמוד

 נווייתה נמצאה בו המרתף זהוהזוועות מרחף
 השבע בת הורוביץ חנה של

נוי במרתף, החפצים את המפנים פועלים נראים מימין וחצי.

המדרגות משמאל: הרוצח. עקבות את למצוא למשטרה לסייע
 הבלונדינית. חנה׳לה של גופתה נמצאה בו למרתף, המובילות

הפוך? בניוון פונה הילדה את ראה לא שאיש הדבר קרה ניצר

 אמה ואשתו, משנתיים יותר לפני מות
ב לימודים היא אף סיימה חנה׳לה, של

בארצות־הברית. אוניברסיטה
 ילדים, שלושה היו הורוביץ למשפחת

אחו וחצי, השבע בת חנה ומטופלים:! יפים
 שישה בן ותינוק השלוש בת אורנה תה

חדשים.
 מארצות־הברית קצר זמן לפני חזר האב

 ראש־ במשרד בביר בתפקיד מיד והשתלב
 חדשים חזרה האם בירושלים. הממשלה

 ״חזרתי ילדיה. עם יחד בעלה לפני מספר
 מאוירת תספוג שחנה׳לה כדי יותר מוקדם
ותש העברית בשפה לדבר תחזור הארץ,

לשכניה. סיפרה בחברה,״ תלב
 ביום כרעם אותם היכר. הילדה רצח
 לשכנותיה אחת לא לספר נהגה האם בהיר•

הכרו הסכנות ועל באמריקה האלימות על
 הבלתי האפשרויות בארץ ילדים בגידול כות

דוקא במשפחה פגעה האלימות מוגבלות.

 אף הרחוב, במורד נמצאו הקרועות תיה
 של עטיפה רק שונים. בפחי־אשפה הם

 שחנה עפרונות שהכיל כחול, וקלמר ספר,
נמצאו. לא מארצות־הברית עימד. הביאה

:החשוד
נקיון פועל

 בסריקות פתחה ירושלים *עטרת
 משטרה ניידות הרוצח. אחרי נרחבות

 לביתה. הסמוכים הרחובות כל את הקיפו
 ושוחחו לאיזור נשלחו ובלשים שוטרים

 הנרייטה בבית־הספר תושבים. מאות עם
 שאלונים חולקו חנה׳לה, ביקרה בו סולד,

 הילדים התבקשו בשאלונים הכיתות. בכל
 האנשים מי חנה׳לה, את הכירו אם לציין
'המסתו הגברים ומי לשוחח, נהגה איתם
במראיהם חשודים הנראים בסביבה בבים

 רצח אחרי השכנות. אחת סיפרה אישה!״
 השישי ביום הרחובות. מנקה נעלם הילדה,

המש בניידת כשהוא נראה הוא האחרון
ברצח. כחשוד לחקירה נעצר הוא טרה.

 בשכונת והבהלה ההיסטריה פשטו בינתיים
 בית־ ליד בנובמבר, כ״ט ברחוב קטמון.
 המכוניות מורי חונים סולד, הנרייטת הספר

 ואבות כשאמהות מטרים, מאות לאורך
 הם ההגה. ליד לילדיהם ממתינים מודאגים

 את לקחת כדי הלימודים לגמר מחכים
 עומדים בית־הספר שער ליד הביתה. הילדים
 את חוסמים רכב, ללא נוספים, הורים

לילדיהם. מחכים כשהם הכניסה
 {:דעתי מעלה הייתי לא המקרה ״לפני

 צעירה אם סיפרה הילדה,״ את לקחת לבוא
 גרים הכל בסך ״אנחנו ג׳. בכיתה לילדה
 משאירה אני עכשיו אבל הסמוך. ברחוב

 הילדה'בבוקר את ומביאה בבית התינוק את
בצהריים." אותה ולוקחת

7ה* בת הורוביץ חנח הידרה וצח י

ועלם דוו
?1גנחו 10191

בירושלים. אמידה בשכונה בישראל,
 ארבע עד בבוקר משמונה העובד האב,

 לארוחת־ 12ב־ יום אווזו חזר אחרי־הצהרים,
 מבית- לחזור בוששה הילדה הביתה. צהרים
 התחילו וחצי, אחת השעה וכשעברה הספר,

 שאולי סברה העלתה האם לחשוש. ההורים
 בשעה מחברותיה. לאחת חנה׳לה הלכה
הת חברתה, לבית שצילצלו אחרי ארבע,

 לבית־הספר כלל הופיעה לא שהילדה ברר
 מעבודתו האב כשחזר מיד יום. אותו

 אחר־הצהריים 5 בשעה למשטרה. התקשר
 כשהיא הסמוך, בבית במרתף הילדה נמצאה

 ופצע בצוארה, סריטזת ורק חיים רוח ללא
 על מעידים במצחה, קרוש דם מכוסה
רוצחה. לבין בינה במרתף שהתנהל המאבק

 לא לבית־הספר יצאה איתו הילקוט
 בפח־ זרוק יותר מאוחר נמצא הוא נמצא.
מחברו־ ריק. כשהוא לביתה, סמוך אשפה

המו היו לא הרצת גילוי מחרת ך!
/ בלי להתחיל מסוגלים והתלמידים רים ׳

 ו׳: מכיתה מזרחי איתן סיפר מודים,
 כל לכיתה, שנכנסנו לפני עוד ״מהבוקר,

 שקרה מה על רק דיברו בכיתה הילדים
 שרה שלנו, המורה כשנכנסה לחנה׳לה,
בשי להתחיל רצתה היא לכיתה סירוטה,

 לבסוף התלחשו. הזמן כל הילדים אבל עור.
 אם המורה את ושאל אחד ילד הצביע

אמ המורה לחנה׳לה. קרה מה שמעה היא
 שקרה מה הילדים לה סיפרו אז שלא. רה

 זה אחרי במרתף. אותה שרצחו ואיך
זה.״ על רק שלימה שעה דיברנו

 חנה׳לה, של המורה שוארץ, דבורה
 למזכירות שיעור כל אחרי כמעט ניכנסת

 ואינה מדוכאת נראית היא בית־הספר.
 דמעות ללא הילדה על לדבר מסוגלת
 הילדה על לספר לה שיש מה כל בעיניה.

 טובה, תלמידה היתד, ״היא בשיבחה: מדבר
 קשטו ציוריה ועברית. בחשבון מצטיינת

 היתה לכל מעל אבל הכיתה.״ קירות את
 בחייה התחילה שטרם פעוטה הורוביץ חנה

 וזיכרונות סיפורים שום באכזריות. שנקטעו
לחיים. אותה יחזירו לא העבר על

 שבוע זה בחיפושים ממשיכה המשטרה
 בו לבית הגיעו ובלשים שוטרים ימים.

 מכל המיקלט את ורוקנו גופתה נמצאה
 הם שם. להחזיק נהגו שהדיירים החפצים

שנע והעטיפה הקלמר אחרי לשוא חיפשו
 חזר לא חנה׳לה של אביה מתיקה. למו

לשוט הצטרף הוא המיקרה. מאז לעבודה
 אולם המיקלט, בפינוי להם סייע רים,

 נמצאו, לא חנה של החסרים החפצים
 לתעלומת המפתח את תהווה ומציאתם יתכן

הירצחה.
 הגיעו הורוביץ אורי של לעבודה חבריו

 עצמם. לבין בינם מסתודדים כשהם למקום
מש לדירת לעלות אם להחליט להם קשה
 האב את לנחם רוצים הם הורוביץ. פחת

 זאת. לעשות כיצד יודעים ואינם השכול
 — הבית בפתח עמידה של שעה כעבור

 רגעים. עשרה כעבור ויורדים עולים הם
נחמה.״ ״אין אחד: משפט רק בפיהם

חנה׳לה שר מווחה
בפתח מבוהלת בילדה מחזיקה אלמוני, ע״י

 הורוביץ, חנה של מורתה שווארץ, דבורה
 באכזריות ישנרצחה לאחר במרתף שנמצאה
הסביבה. ילדי פנחדים המיקרה מאז בית־הספר.

 שנשאלו נוספת שאלה בהתנהגותם? או
 ברשותו המחזיק גבר ראו האם הילדים:

אמריקאיים? עפרונות עם כחול קלמר
 לפחות העלתה באזור המשטרה חקירת

 כבן רחובות מנקה זה היה אחד. חשוד
 ובחורות ילדות לנשים, להיטפל שנהג ,45

 אישה שראה פעם ״כל בשכונה. צעירות
לי אין בודד ״אני בצעקות: פותח היה

 בינינו,״ תורנות לעשות החלטנו ״אנחנו
 באה אני אחד ״יום אחרת. אם סיפרה
 תושבי בעלי.״ ולמחרת הילדה את לקחת

 מאורגנת יותר תורנות סידרו הסביבה
 ילדים עם שכנות שלוש ״אנחנו ויעילה:

 אחרת אם לוקחת יום כלי בבית־הספר.
שחר אשה אמרה מבית־הספר,״ הילדים את

זאטוטים. שלושה מובילה כשהיא חורת,
 על חשוד. בבחינת הוא בשכונה גבר כל

 הבחינו אמהות הבא: הכיקרה מצביע כך
 ילד בידו המחזיק העמידה בגיל בגבר

 האיש: את שחקר שומר הזעיקו מיד —
 הוא בית־הספר? בסביבת עושה הוא מה

 ״באתי בידו: שהחזיק 8 כבן ילד על הראה
 מחכה ואני מבית־הספר, בני את לקחת
הדגיש. הוא ד׳,״ מכיתה לבתי

 איתו וניגשה ומנומסת טובה ילדה היתד,
הדיירות. אחת אמרה לו,״ לעזור

 בהוריה נקמה היה הילדה שרצח ההנחה
מת שאינה הנחה היא הורוביץ חנה של

 הם חנה,׳לה של ״הוריה הדעת• על קבלת
 והשכנים. המכרים אומרים נהדרים,״ אנשים

 וברכת- שחיוך ושקטים משכילים ״אנשים
 השפתיים,״ על תמיד אצלם מצויים שלום
, שכנה. אמרה

חזרה
האלימות מארץ

 פחות לפני חזרה הורוביץ **שפחת
 אורי האב, מארצות־הברית. משנה
לד,שתל־ נסע במקצועו, סוציולוג הורוביץ,
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