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במוץ נועלת וההיסטרה והסתה

משהו, לעשות יש זאת, בכל ף
 ופועלת. ערה שהמישטרה להוכיח 1

 באיזור נתגלתה שהגופה העובדה
 ערבים, בתושבים ברובו המאוכלס
 פעולות על להצביע כדי הספיקה
מחבלים!

 ידיעות הודלפו לכלי־התיקשורת
 להגיע הצליחו כבר שהחוקרים כך על

 רוצחי לגבי מידע המחזיקים למקורות,
 חשודים, נעצרו שכבר נמסר כץ. דני

 אווירת במצב. שולטת ושהמישטרה
 והולכת: גוברת במדינה הלינץ׳

 כפי הרצח, את ביצעו ערבים ״לאומנים
 ילדים של הרציחות שאר את שביצעו ־

 שהמישטרה מיקרים באותם יהודים,״
של הקורבנות שהם קודם טענה

 מינית התעללות עם לאומנית פעילות
בילדים.

 המיש־ שיצרה הציבורית הפאניקה
 כץ, דני של גופתו גילוי בעיקבות טרה
 זה מסוג פשעים מלאכותית. היא

 מדינה בכל הצער, למרבה מתרחשים,
 ישנם כולו בעולם שכן בעולם,

 או בארצות־הברית גם סוטי־מין.
 פשעים סוטי־מין מבצעים בשוויץ

ואחרים. בני־נוער נגד מחרידים

 בו וביצע כץ דני את שחטף נהג ^
פחד, לא הנורא, המעשה את 1 1

1,|1|"1 ¥* \  המיליונרים, שכונת היא דניה ח11¥1^ *1|
□1 1  הכרמל. על בווילות המתגוררים 11111111 /1\ -1/

 לילדי האורבות רבות סכנות גם אך צח, ואוויר יפים בתים בשכונה
בטרמפים. לנסוע נאלצים ובני־נוער, ילדים לקויה. תחבורה בשל המקום,

 כנראה שהוא הרוצח סוטי־מין.
 למחבל. —■ לילה בין הפר סוטה־מין,
 ״יש ערבי. בציבור, פירושו ו״מחבל״,

 בכמה המרוכז עויין, ערבי מיעוט בארץ
 אם היטב. אותם מכירים שאנו כפרים

 צורך שיהיה ייתכן ברירה, תהיה לא
 אם צבאי, מישטר זה איזור על להטיל

 אמר כך תיפסק." לא ההשתוללות
 זה, בכיר. קצין־מישטרה לעיתונות

סוטי־המין. לבעיית הפיתרון לדעתו,
 ורצחו שחטפו הם ה״מתבלים״ אם
 זה כיצד סוטה־מין, ולא בבת־ים, ילדים
 לפירסום, נמסר לא ששמו ערבי, שנער

 בנסיבות נעלם המישטרה, על־ידי
 ישראל נעלם שבהן לאלה הדומות

אשתקד? ,13ה־ בן סופר
 הצליחה שניים, או אחד במיקרה
 אך שרצח. סוטה־מין לעצור המישטרה

 בכלי־ ארצי, פסטיבל לערוך אין
 כי הוכחות, ללא ולטעון, התיקשורת,

 ערבים. הם ורוצחיהם, חוטפי־ילדים
 כץ? דני את רצח כך, אם מי,

 כפי ביותר אכזרי רצח מיקרה
 משכונת הנער של בגופתו שבוצע

 יכולים אינם מינית, והתעללות דניה
 ערבי, לאומני של מזימתו פרי להיות
יערבבו לא כאלה שאנשים מפני

 אותו תפתיע מישטרה ניידת כי כנראה,
 שידע מפני לנער, טרמפ שיציע ברגע

מיזערית. זו אפשרות כי
 תנועת אחר עקב שהרוצח יתכן

 את ולמד המישטרה, של ניידות״הסיור
מופיעות. הן שבה התדירות

 בחיפה כי מספרים קציני״מישטרה
 אחת מישמרת במהלך פועלות כולה
 מיועדות נוספות ושלוש ניידות שש

 אלה ניידות על מיוחדות. למשימות
 סיור, משימות רק לא לבצע מוטל

 גם אלא ברחובות, נוכחות ולהפגין
 כך אחרות, ומשימות הוצאות־לפועל

 מישטרתי סיור עובר שבדרך־כלל
 שעה או שעה כל רק בממוצע נייד,
 במיקרה בשכונה, המקום באותו וחצי,
מיוחד. אירוע שאין
 ניידות־ תדירות את שלומד מי

 בנוחיות לבצע יכול במקום, המישטרה
מורכבים. פשעים גם רבה

 שטוענת כפי בטרמפ, נחטף כץ דני
 לאוניברסיטה שהגיע או המישטרה,

 יש המוות. אל בדרכו נחטף ומשם
 טענו החקירה, שבהתחלת .להזכיר

 שבו המקום שליד חוקרי־המישטרה,
 מיסמכים נמצאו הגופה, נתגלתה
אילו האוניברסיטה. של סודיים
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מישפחה ובני הורי ועד של מודעהנעדרים

 );48( וינשטיין שולמית );14( כרמלי יואל לשמאל:
 נורמן );14( סטרקובסקי דוד );21( אלפסי איילה

אלגים־צחי );14.(סופר ישראל );22(בוקרה דוד );20(

 נתגלה. מגופה שחלק ),12(אלימך נאווה );15(פלוויאן
 בבית־ נקבר שהוא בבדיקה הוכח אלגים, לגבי

 מחשש הקבר את לפתוח שיש טענה אמו אך הקברות,
 בוקרה, דוד לגבי גם אחר. נפטר של בגוויה שמדובר

נתגלה. השרופה, מגופתו שחלק המישטרה טענה

 חברים בני־מישפחה, של רבות עשרותלחנו שרום
 אחרי כץ. דגי של קיברו ליד התאספו ומכרים

דבר. קדה לא כאילו בטרמפים, לנסוע כולם ימשיכו חרדה, של שעות
£2

 להיות יכולים סודיים מיסמכים
 עניין מתקשר איך באוניברסיטה?

 של החבלנית זהותם עם המיסמכים
כץ? דני רוצחי

 שאלות מדי יותר משהתעוררו
 שהשמיעו הגירסות לגבי בציבור

 החליטו הפרשה, על קציני־המישטרה
 בעזרת כבודם, את להציל הדוברים
 על הוטל מלא איפול הבדוקה. הנוסחה

 המישטרה נמנעה כך החקירה.
 אף נעשה לא עתה, עד כי מלהורות

קדימה. אחד צעד
 נשאר הנער את שרצח סוטה־המין

ערבי. הוא ואם יהודי הוא אם סוטה,
 מבצעי בערבים לראות הניסיון

 הטלת כך ובעיקבות זה מסוג פשעים
 לא ערבים, יישובים על צבאי שילטון

 מלהמשיך בארץ מסוטי־מין ימנעו
 מלמדת המציאות מעשיהם. את לבצע

 טירוף מעשי של מגיפה כל שאחרי
 סוטי־המין כל כמעט כי נתגלה מיני,
יהודים. הם רצחו, שגם

 דני של רוצחו את לתפוס תחת האם
 לכך לגרום המישטרה רוצה כץ,

 על ישלמו מפשע חפים שאזרחי־מדינה
 דני את שרצח מי ביצעו? שלא פשעים

 בקורבנותיו להתעלל ימשיך כץ
 שהמישטרה מפני פחד, ללא הבאים

 הוא שבו מזה אחר לכיוון מצביעה
■ זוהר מרסל נמצא•
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