
 גרם האסון צה״ל. במדי יואב, דני, של אחיו נראה האם, ליד במכוניתו.
 שקרה מה על האשמה בהלווייה. השתתפו ורבבות חיפה, בעיר כבד אבל

קווי״האוטובוסים. את שצימצמו לתחבורה, הקואופרטיבים על הוטלה
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אותו שאסף סוטה״מין על־ידי שנרצח ,15ה־ בן דני של הקבורה יקיז

 ■ודע אינו איש
השמועות. חוושח

 שלושה כמעט כבר שעברו שלמרות
 התקדמו לא שחוקרי־המישטרה ימים,

התעלומה. בפיענוח אחד צעד אפילו
 גילה מכן לאחר בלבד אחת שעה

 ליד הערביים הכפרים מאחד רועה־צאן
 שבגוש יעד באיזור — ביער סכנין,
 מחיפה קילומטרים 50מ־ פחות שגב,

 בה שניכרים עירום, נער של גופה —
כץ. דני זה היה קשה. התעללות סימני

 כטרמפיסט, כנראה, נלקח, הנער
 והובא דניה, בשכונת רוצחיו, על־ידי
ליער.

 בידיה היו שלא המישטרה צמרת
 חקירה כיוון או ממשית הוכחה שום

 על המבוסס חשד קצה לא אפילו ברור,
 החקירה ״כיוון בבהלה. נתפסה עובדות,
 פעולת — כץ דני בפרשת העיקרי

אמרו. ״,מחבלים.
 מפקד שדה, מאיר ניצב־מישנה

 רוצחו את לגלות שעליו מרחב־הגליל,
 שהוא אמר כץ, דני של רוצחיו או

 כה רצח ראיתי לא ״מעולם מזועזע.
אכזרית." כה והתעללות מחריד

 להישאר רצה לא המישטרה מפכ״ל
 מרחב״הגליל, מפקד של דבריו בצל

 הרצח מיקרה הוא ״זה להצהיר: וביקש
בחיי.״ שראיתי ביותר המזעזע

כנראה, שכח, כבר איבצן המפכ״ל
 של ראשה ובתוכה שקית־הניילון את

 מבת־ים, אלימלך נאווה הילדה
 את או משנתיים, פחות לפני שנרצחה
 זינגר י מאיה הנערה . של רציחתה

 במדורה חיה שנישרפה מירושלים,
־ רוצחיה. שהציתו
 נבהלו. מישטרת־ישראל ראשי

 רצח מיקרי 200 להם הוזכרו
 היום עד פוענחו שלא והיעדרויות

1 של התיקים 30ו־ במדינת־ישראל,
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ת ■ך ת כוני  הרחק לא עצרה פרטי
 בשכונת גרינבוים לרחוב מהפניה )1

 שביקש ,15ה־ בן כץ דני בחיפה. ;יה
 לתוך נכנס הכביש, בשולי רמם
 התכוון המלאך, פני בעל הנער ־כב.
 קצת האוניברסיטה, למיגרש ,סוע
 שעבר. חמישי ביום ערב לפנות 5 זרי

 לאמו, דני סיפר מביתו שיצא לפני
 חברו, את לקחת הולר הוא כי כץ, דה
 מרחק צעד דני טניס. למישחק א.
 חברו, של לבית עד קילומטר כחצי ל
 לבית נכנס לא ברורות, לא מסיבות ־

א.
 משחזרו בלילה 9 השעה בסביבות

 הביתה, שב לא דני כי וראו :יתם
 לא כלל הנער כי וגילו ההורים ררו
 בשעה האוניברסיטה. למיגרשי יע

 דני של הוריו הודיעו בלילה
 הביתה. חזר טרם שבנם זישטרה,
 משה התקשר שוב בלילה 1 בשעה

 לא עדיין בנו כי ומסר למישטרה ן
 נמסר בוקר לפנות 4 בשעה ר.

 על המישטרה של חיפה מרחב :!ציני
 דניה. הווילות בשכונת נער של גדרו
 הילד. לגילוי לפעול שיש חלט

 לסרוק שנשלחו המישטרה חוקרי
 ריקות. בידיים חזרו דניה, סביבת 1

 12כ־ שישי, יום בצהרי 12 בשעה
 על מסרו כץ דני שהורי אחרי עות

 מפקד עמית, תת־ניצב החליט נדרו,
 מינה הוא ״מדאיג״. שהמצב רחב,1

 עיקבותיו לגילוי מיוחד ות־חקירה
 לכל נמסר כץ דני של העדרו הילד. ל

 המדינה. ברחבי זנות־המישטרה
 אך נוספות, שעות 24 עברו

 השוטרים אל דבר. העלו לא וקירות
 חבריו מתנדבים, מאות יטרפו
 בכיר עובד שהוא כץ, משה של :בודה

 צבא אנשי בחיפה, חברת־החשמל ל
דואגים. אזרחים זם

5 י ■ו ■■■ 4 ₪■■■ ויזוו.■ו■■ ■■ ■■■ 1■

 המישטרה את שהעסיקה השאלה
 ביוזמתו, נעלם כץ דני האם — היתה

 יודעים מנסיונם חיצוני? גורם בגלל או
 בגלל להעדר עלול נער כי השוטרים

 בגלל בבית־הספר, שקיבל טוב לא ציון
 הנעדר חבריו. עם או הוריו עם סיכסוך

 חברים, אצל זמני מיקלט לחפש עשוי
לשוטט. סתם או

 בעובדה להתנחם ניסו חיפה שוטרי
 800כ־ במרחב נעלמים שנה שבמשך

 חייו את מסיים מהם אחד ורק איש,
 זו. העלמות בעיקבות טרגי, באופן
 או שעות אחרי לבתיהם חוזרים רובם
אחדים. ימים

 דני שנעלם מאז שעות 67 חרי ^
 של הבכירים חוקריה ישבו כץ, 1\

 מימצאיהם את ובדקו המישטרה
ביוזמתו! לא נעלם הילד וקבעו:
 את קציני־המישטרה לקחו שוב

 החיצוניות הסיבות את וסקרו הנתונים
כץ: דני של להעדרותו לגרום העלולות

סוטה״מין. של פעולה .1
סחיטה. לצורך חטיפה .2
 של (פעולה פח״עי גורם .1

לאומנים. או ׳) ,מחבלים
נקמה. .4
 פגע־ בסיגנון תאונות־דרכים .5

 הקורבן את עמו לוקח כשהנהג וברח,
 מעיני הרחק אותו, לזרוק במטרה
והמישטרה. הציבור

 גילה מאוד בכיר קצין־מישטרה
 הרבים שהסיכויים הזה להעולם

 הללו האפשרויות אחת לגבי ביותר
 מיוחסים כץ, דני של להיעלמו כגורם

 של פעולה — הראשונה לאפשרות
ציין האפשרויות, יתר לגבי סוטה־מין.

 ובעל מאוד ישר אדם קצץ־המישטרה,
 אלה שהן שהסיכוי רב, ניסיון

 לדברי כמעט. אפסיים שהתרחשו
 שגורם האפשרות, גם הועלתה הקצין
 שמע אשר לאומני־ערבי, או חבלני,

הילדה של רציחתה על חמישי ביום

 את לנקום החליט בשכם, הערביה
 עם שהסתיים אישי, במיבצע המעשה
 נותן אני ״אבל כץ. דני של חטיפתו

 או אחת נקודה אולי זו לאפשרות
 ראשון ביום הקצין אמר בלבד,״ שתיים
— ידע גם הוא בצהריים. 12 בשעה

 נשארו אשר מבתיהם, שנעדרו ילדים
 של נוסף מיקרה והנה, תעלומה. בגדר
 בצורה בו התעלל שחוטפו ילד, רצח

 בידי מהכל, שגרוע ומה מחרידה.
המח רמז שום אין חוקרי־המישטרה

נעצר. לא איש מישהו. שיד
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ביום זממו את בו שביצע סושה־המין. של הצעיר

 ביציאה ערב, לפנות בשעות שעבר, חמישי
 קרובי ליד נקבר הצעיר דני בחיפה. משכונת״דניה

רומניה. יוצאי שהם כץ, מישפחת מישפחתו,


