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 יתקבל לא כזה מיסדר־זיהוי לזהותו. בנות
בית־מישפט. בשום
 בשורה החשוד נתון ימים שבוע מזה

 בבית־המעצר, האונס מקרי של הארוכה י
 והמישטרה מיסדר־זיהוי, לו שייערך מבלי

 תאריך על להתחייב מוכנה היתה לא גם
ארו ימים לעבור צריכים המיסדר. עריכת

השרי המכות, החבורות, שכל עד כים
ייעלמו. החשוד של בפניו והחבלות טות

 כבר ערכה היא המישטרה לדיברי אולם
 את שחקרו הקצינים ולדיברי חקירות,
 החקירה בתחילת כבר הודה הוא החשוד

נו בשניים ולאחר־מכן מעשי־אונס, בשני
ש עורך־דין עם שנפגש אחרי רק ספים.
 החשוד הפסיק לו, לשלוח מיהרה אשתו

 ה־ עם שיתוף־הפעולה את במעשי־האונס
 רק ידוע עליו פעולה שיתוף — מישטרה
 תל־אביב במחוז קציני־מישטרה מדיווחי

 הוצאו ההודאות כי — לדיבריהם — וטען
ובאיומים. בכוח ממנו

מעשי־האו־ כל את החשוד מכחיש עתה
 סימן לפחות שקיים העובדה ואפילו נס, 1

מותנו, שעל הגדולה השומה אחר, מזהה

יפה סגן־ניצב
למטה־הארצי מהמחוז

 עוד הקורבנות מן כמה דיווחו שעליה
 לשבור לחוקריו עזרה לא תפיסתו, לפני
עורך־הדין. עם שיחתו אחרי אותו,

 חולה ״אינו
הרגיל" במובן

 כל הודלקו אחדים חודשים לפני ק ף*
 ישראל במישטרת האדומות הנורות י

 האלגנטי,״ ״האנס או המנומס, האנס לגבי
ש המישטרה בדו״חות מכונה שהוא כפי

 חוקרי טוענים כיום החשוד. תפיסת לפני
 במשך פעל המנומס האנס כי המישטרה,

 מעשי- לו משייכים והם ימים, שנתיים
 מעשי- 17 אחת גירסה (על־פי רבים אונס
 שנתיים במשך )18 אחרת ועל־פי אונס,
 לו בא המנומס האנס של פירסומו אלה.
 תחנת סביב מעשי־אונס של סידרה אחרי

בסבי יותר ומאוחר בתל־אביב, הרכבת
 אומנם אם אולם שדה. יצחק רחוב בות

 את לו המייחסות המישטרה, טענות נכונות
 של דרכו תחילת הרי הסיטוני, האונס
 לתל- שמצפון באזורים דווקא היתה האנס

 המקום וכפר־סבא, נתניה חדרה, אביב:
נתפס. שבו

 אל ישראל במישטרת התייחסו בתחילה
 כאל המנומס לאנס שיוחסו האונס מיקרי

 אנסים על־ידי שנעשו בודדים, מיקרים
 לסביבות המנומס כשהגיע רק שונים.

 בין מקשרים במישטרה החלו תל־אביב
 עומד בפניהם כי והובן כולם, המיקרים

מסוכן. פסיכופאט
 ניצב תל־אביב, מחוז מפקד החליט אז
ה היחידה את להפעיל טיומקין, משה

ש מייוחד צוות הוקם (המדור). מרכזית
מעק לערוך מארבים, להציב היה תפקידו

ש במקומות לאנס, פיתיונות ולהציב בים
שוט הותקפה השאר בין לפעול. נהג בהם
 המנומס, האנס על־ידי נאנסה וכמעט רת
להימלט. הצליחה האחרון ברגע ורק

ש (צח״ם) המייוחדת החקירה צוות
 הפעיל המנומס, האנס אחר במירדף עסק

כדי ישראל למישטרת המוכרת שיטה כל

האח שבחודשים למרות אוחו. ללכוד
המ מהכותרות, במידת־מה ירד הוא רונים

 נשות את לשחרר במאמציו הצוות שיך
הסיוט. מן וסביבתה תל־אביב

 פסיכולוגים של צוות הורכב השאר בין
הקלסת את להרכיב שניסה ופסיכיאטר,

 על נוסף המנומס, האנס של הנפשי רון
 ה־ במעבדות שהורכב המצוייר הקלסתרון
 הזה (העולם הצוות של מימצאיו מישטרה.

ש החשוד של דמותו את תואמים )2122
לאל גם כמובן מתאימים הם אם־כי נתפס,

אחרים. אנשים פי
המישט־ ואנשי הפסיכולוגים צוות כתב

כי להבין ״יש :שלו בדו״ח רה
 של הרגיל במובן חולה אינו האלגנטי

 אין שבהן להתקפות נתון אלא המילה,
 לאחר שלו. צלם־האנוש את מאבד הוא

 אדם להיות חוזר הוא אלה התקפות סיום
הבאה.״ להתקפה עד לזיהוי, וקשה רגיל

 הפסיכולוגים, דו״ח של זה פרק לגבי
 התאמה קיימת בדו״ח, מסכם פרק שהוא
ה של אשתו שמסרה התיאור בין מלאה
 וידידיו שכניו שמסרו התיאור לבין חשוד

 של הדו״ח לבין — ולעיתונאים למישטרה
הצוות.

הה־ — המישטרה של הכללי הפיקוד סגל
 הוחלט התקדמה, לא שהחקירה אחרי
 — הספ״ב ישיבת ארצי. צח״ם להקים
 למירדף ולגייס זה, צוות להקים ,'יטה
 מישמר־הגבול. את גם המנומס האנס אחר

ב הוכנס בר, צבי מישמר־הגבול, מפקד
 והיקצה החקירה, של הפרטים פירטי סוד

לפי מישמר־הגבול של מוגברים כוחות
הועל מסויים בשלב הארצי. הצח״ם קוד
המיוח היחידה את לגייס מחשבה אף תה
שהת יחידה אותה מישמר־הגבול, של דת

 פיגועי־טרור, של למיקרים במיוחד אמנה
 המנומס. האנס את ללכוד לנסות כדי

 היחידה כי הוחלט, יותר מאוחר אולם
נוס התגרות יהיו אס רק לפעולה תיכנס

 המיש־ של נוסף כישלון או האנס, של פת
איתורו. אחרי בלכידתו טרה

 הוצב הארצי המטה של הצח״ם בראש
 ב־ המרכזית היחידה חוקרי מבכירי אחד

ה החקירה מראשי גם שהיה חל־אביב,
 יפה. יעקוב סגן־ניצב שנערכה, מחוזית

 העומדים המשאבים כל את גייס הוא
ה הופעלה השאר ובין המישטרה, לרשות
ב לראשונה מז״פ, פלילי, לזיהוי מחלקה

ב מז״פ יחידות כל כאשר ארצי, היקף
 פעולה ביניהן משתפות השונים מחוזות

משותף. פיקוד תחת ונמצאות
 למיש־ עלתה ראשונים, סיכומים על־פי

 4מ־ יותר השנתיים בת החקירה טרה
לירות. מיליוני

מקום כבוד ״
ברשימה"

 אם לקבוע יצטרך ית־המישפט ף
 שעבר בשבוע שנתפס החשוד אכן

 מעשי־ כמה כן, ואם המנומס, האנס הוא
 על־ידי וכמה על־ידו בוצעו באמת אונס

 הפירסום על טרמפ שנטלו אחרים אנסים
 הוא היום כבר שברור מה זכה. שבו הרב

 החשוד על טרמפ לוקחות רבות שנשים
אפ קיימת כי ידעה המישטרה המפורסם.

 שהתלוננו אלה על נוספות שנשים שרות
ה האנס .על־ידי נאנסו אכן במישטרה,

 לא שלהן שיקולים בגלל אולם מנומס,
 על הצביע הפסיכולוגים צוות גם התלוננו.
ההפס על דעתו נתן כאשר כזו, אפשרות

 שנודעו האונס מקרי בין הארוכות קות
למישטרה.

 של לכידתו דבר שפורסם מאז אולם
 מיש־ לתחנות מגיעים החלו המנומס, האנס
 טלפונים עשרות הארץ ברחבי שונות טרה
 כי שהתלוננו נשים של ביומו, יום מדי
 מי על־ידי שונים בזמנים נאנסו הן גם

 אלה טלפונים המנומס. האנס שמכונה
 וכפר־סבא. נתניה מאיזור בעיקר הגיעו
 מכמה עדויות שגבו הסישטרה, חוקרי
 הטלפוניות ההודעות את וקיבלו נשים

 ולמסור להזדהות שסירבו ממתלוננות
הש המקרים במרבית כי הבחינו עדות,
ב שהופיעו בפרטים המתלוננות תמשו

 ביניהם נתפס, שהחשוד אחרי עיתונים
בלתי־נכונים. פרטים

החוק מקציני־המישטרה אחד התבדח
 כי להוכיח נצליח אכן ״אם בעניין: רים

 יהפוך המנומס, האנס הוא־הוא החשוד
 נשות של המונית לפסיכוזה שלו האינוס
 נשים כאשר שבאופנה, דבר מין ישראל,

ברשי להופיע כבוד לעצמן יראו מופרעות
אנוסותיו.״ של מה

ל ■מון פו  □׳
פעה חיה הו

 השלושים שנת
ישראל למדינת

 תזמורת בלחי ן סיימו פול
דיקסון סי ג זמרי עם

 3.7 ב/ יום — קיסריה
8,30 — הרומי התיאטרון

 4.7 ג׳ יום — ירושלים
8,30 —י האומה בניני

 5.7 ד/ יום — תל־אביב
8.30 — התרבות היכל

 6.7 ה/ יום — קיסריה
- הרומי התיאטרון 8.30 י

ן. מ ש י פ ם ל ר צ׳ — הפקה מנהל
ל — מפיק א ו מ צמח. ש
 סיימון פול הזמר שירי

י,בי.אס.0 תקליטי גבי על מופיעים

 רוקוקו במשרד — להשיג ניתן כרטיסים
 248824 ,03־223663 טל׳ תל־אביב ,93 דיזנגוף

בתל־אביב. הסוכנויות יתר וכל

 נאים בן כהנא, — ירושלים
 סיגול — נתניה
 דוד שירותי — נהריה
 מכבי קופת גרבר, — חיפה

 ודיס — פתח־תקוה
רכניץ — גן רמת

 אגד ע״י מתל־אביב לקיסריה תחבורה
 להשיג ניתן באוטובוס נוסעים ברטיסי
רוקוקו במשרד
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