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 מדצוזו נובעת חנינות!
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גוו ב׳ סנה אין
אורון אח לחרוג מלכתחילה

ל עבורו יג 0 אורון רצח

שלו בוו הריגת את

להסגיר רצה כי ניתפס 1 גור
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 פסי• הוא ירדן אורון שד חוטפו כי החשש

 קינן המילה. שד הפאתולוגי כמוכן כופאט,
 כדור היה הפרשה. אורך לכל החוקרים כלכ

 הגדולה הסכנה לילד נשקפת כזה כמיקרה כי
 הוא האיש כי העידו סימנים כמה כיותר.

 מהם. להתעלם העדיפו רכים אך כזה, אכן
משמעותם. את נכונה פירשו לא פשוט אחרים

 הפרשה על הפרטים שמרכית אחרי כיום,
 כחטיפת החשוד גור, צבי של חייו קורות ועד

החל מצטרפים ידועים, ככר וכרציחתו, אורון
 זו כתמונה וכוללת. שלמה אחת לתמונה קים

המציקה. לשאלה הפיתרון טמון
 לנתח נאות רודי, דויד הנודע, הפסיכולוג

 גור.״ שד אישיותו את הזה׳׳ ״העולם עכור
חד־משמעי, כאופן רודי, הד״ר קוכע כניתוחו

רוד דויד די׳ר מאת
 מסכיר רודי קלאסי. פפיכופאט הוא גור פי

 לכצע גור את הניע מה ומתאר פסיכופאט מהו
אכזרי. כה פשע

 עד המצוי המידע כד על מכוסם הניתוח
 מכיר אינו רודי היום. עד גור ועד החטיפה

 אינו גם ניתוחו לכן גור. את מעולם כדק ודא
 והוא התהליכים, את כמדוייק לתאר מתיימר

 זאת עם יחד סכמאטי. הסכר של כגדר יותר
 כולה, הפרשה עד הדש אור הניתוח שופך

וסיבותיהם. גור של מהדכויו ועל
רודי: דויד ד״ר של ניתוחו להלן

 אחד במישפט די פסיכופאט, הוא שגור לקבוע די ך*
!״מהכסף חשוב יותר ״הילד :להורים שאמר ~

 שבמו אדם כזה. דבר להגיד היה יכול פסיכופאט רק
 חשוב בנם כי החוטף להורי אומר ילד, חטף ידיו

 שלום פני על הכסף את העדיף עצמו הוא הרי מהכסף!
כזה. בניגוד לעמוד מסוגל פסיכופאט רק הילד!
פסיכופאט. מהו קודם לדעת צריך זאת להבין כדי

לחברה, מסתגלים אנחנו חיות־טרף. נולדים כולנו
 רוכשים שאנחנו מערכת־הערכים על־ידי ההתבגרות, עם

 לדחפים הבלם את מהווה זאת מערכת־ערכים לעצמנו.
 לחיות מסוגלים איננו בלעדיה שלנו. החייתיים ולייצרים

תרבותית. בחברה
 הזדהות של תהליך כדי תוך נרכשת מערכת־הערכים

מפתחים אנחנו כאשר לנו. הקרובים ועם ההורים עם
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