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 הפשיעה שיעור כישראל. נדירה תופעה אינם מיני רקע על פשעים
 חרג החולף כשכוע שאירע מה אולם מתמדת. עליה כקו נמצא המינית

היכשה. הסטטיסטיקה ממיסגרת
 אכזרית. כצורה חיכ״ה חיילת סרסורים כנופיית אנסה כתל־אכיכ
 כיצעו שעות 84 ובמשך 16 כת נערה צעירים 14 חטפו כראש־העין

חשו שני עצרה רמת־גן ומשטרת הנע הסרט כשיטת אונם מעשי כה
כמצב נמצאה שגופתה מראש־העין, עזאני עדנה הנערה כרצח דים

ישראל. ׳משטרת של חוקרים צוות על־ידי התפוררות של
 לתגוכה חשש היה החיילת, אונס של זה הראשון, הפשע גילוי אחרי

 לעורר איימה מיפו, ערכים היו החיילת שאונסי העובדה היסטרית.
ה הפשעים שני של ופירסומם גילויים דווקא אנטי-ערכית. התפרצות

 המינית־הברו־ שהפשיעה הסתבר ההיסטריה. להרגעת תרמו אחרים,
 יותר, הרכה עמוקה תופעה אלא עדתי, או גזעני עניין אינה טאלית

חדשה. לסדום ישראל את תהפוך - תימשך שאם

נערה אנסו צעירים 14
 סתח־תקוה, משטרת על־ידי ש־ מרמלד, 16 בת נערה
האונס. בגיצוע כחשודים כ* שעבר כ׳ ביום בילתה

. בפתח־ ״חצות״ דיסעוטרן . . הח נוספים, צעירים שבעה ...... 1*.*•
ו־ לכליאה בשותפות שורים י על, סותתה תרןוה,

4

לאוגוסט: 24 שני, יום
ה גופתה מתגלית אור־יהודה ליד נטוש בפרדס
ל כבר ניתנים אינם פניה צעירה. של מתפוררת

 ניראים למותה שגרמו האלימות סימני אולם זיהוי,
ב הקורבן את מזהה המשטרה הגופה. על בבירור

 גופתה ליד מראש־העין. 16 בת פרוצה עזאני, עדנה
 קצר זמן הבריאות. למשרד השייכת שמיכה מתגלה

 בית־המשפט בפני המשטרה כבר מביאה כך, אחר
 של ידידה ),26( סלטון כדורי חשודים: שלושה

מזוו נמצאה שבביתו ),26( שווימר אברהם ;עדנה
 אח ),40( יוסף ואורי ;הנרצחת של בגדים עם דה

 הטוען בבאר-יעקב, הממשלתי בבית-החולים העובר
 שכב כאשר היתה עדנה עם היחידה היכרותו כי

כסף. תמורת יחידה פעם איתה
בבית״המשפט. וסלטון (ימין) שווימר :בתמונה

25 עמוד

לאוגוסט: 21 שישי, יום
 שפת לאורך הערב בשעות העוברת משטרה ניירת
 תל״אגיב, בצפון מגרשי״התערוכה מאחורי הירקון,
מג ריק במגרש״חנייה אשה. זעקות לפתע שומעת

 המנסה גבר מוכי״הלם. וצעירה צעיר השוטרים לים
 יפואי, ערבי זהו מייד. נתפס — המקום מן לברוח
 אן מהמקום שנמלטו — מחבריו שניים עם שיחד

 זוג את עתה זה תקפו — קצר זמן כעבור נתפסים
 הזוג את מוציאים הם במכוניתם. שישבו הצעירים

אונ הצעיר, את מכה מהם אחד ובעוד מהמכונית,
 חיב״ה, בשרות חיילת הצעירה, את השניים סים

 הטבע. כדרך שלא זממם את בה מבצעים כשהם
יהו פרוצה ידידתם, גם הפשע במקום נכחה איתם

ב סופו. ועד מתחילתו הברברי באונס החוזה דיה,
הזה״. ״העולם צוות על-ידי האונס שיחזור : תמונה

24־25 עמודים

לאוגוסט: 17 שני, יום
 עד מבלה לפירסום, נאסר ששמה ,16 בת צעירה

 לה אין בפתח-תקווה. ״חצות״ בדיסקוטק חצות
 מאוחרת לילח בשעת ברמלה, לביתה לחזור בסף

 לה לתת מתנדב במקום הוא גם שבילה צעיר זו.
ל אותת מביא הוא זאת, במקום הביתה. טרמפ
 פרשת מתחילה כך בראש־העין. אלמונית דירה
 את צעירים 14 אונסים שבמהלכה מזעזעת, אונס

מח כשהם תמימים, ימים שלושה במשך הקטינה,
ובסמים. שינה בכדורי אותה ממים

 מהם אחר באונס, החשודים מן שניים :בתמונה
 ניידת אל מועלים המצלמה, מפני פניו את מסתיר

': ׳ ' 'יי המשטרה.

27 עמוד




