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 )27 מעמוד (המשך
מאוטו שירדה לאחר נעלמה אזרחיים,

בטרמ להמשיך כדי הנראה ככל בוס,
בטבריה. לביתה פים

צעי תיירת — סמית ז׳אקלין •
 בגדים לבשה ס״מ, 154 גובה ,24 בת רה

 מקיבוץ שיצאה לאחר נעלמה אזרחיים,
מעגן־מיכאל.

 ,20 בת חיילת — דובי אורלי •
 לבשה בהיר, חום שיער ס״מ, 169 גובה
טרמפ*. על עלתה כאשר חיילת מדי

יסו נתונים מספקים אלה פרטים
 אלה מקרים שיבעה בסיסם שעל דיים,

 האפי־ במובן כקבוצה להיחשב יכולים
 בוודאי הן החיילות ארבע דמיולוגי.

סבי יש האחרות לשלוש ביחס קבוצה;
 ברור לקבוצה. שייכות של גבוהה רות

 בנקודה היו אלה צעירות נשים ששבע
 אפי- כקבוצה ״בסיכון" בזמן מסויימת

דמיולוגית.
 רצח בתיסמונת הרצח מיקרי בכל

 סיבת־מוות. אותה למצוא ניתן חוזר
 מינית תקיפה של עדות גם קיימת
דוג ישנן הרצח. ממעשה חלק שהיא

 אלה. קריטריונים קיום של רבות מות
רצי וכוללים: שונים לרצח המניעים

 שוד נקמה; של מניע מיני; רקע על חות
פול מניעים פוליטיים; מניעים כמניע;
 זה מחקר לצורכי ועור. ודתיים; חניים
 של הדוגמות את בפרוטרוט אזכיר

לדוג ואתייחס מיני רקע על רציחות
 להבהיר כדי רק אחרים מסוגים מות

כלשהי. פאתולוגית נקודה
ל, ^,072 •  — 1928־1926ב־ אי

 תוך העמידה בגיל נשים 20 וחנק אנס
 כל לחניקה. כאמצעי בגרב שימוש

 הגופות בעלות־בתים. היו הקורבנות
הושחתו. לא

 1956־1954ב־ ה׳ קה,2פומר •
 בדקירה צעירות נשים ארבע רצח —

 הגופות אונס. לאחר הצוואר ובחיתוך
 שגרמו לדקירות פרט הושחתו, לא

למוות.
 -1962ב־ מבוסטון, החונק •
נשים 13 למוות וחנק אנס — 1964

 באיזורי שפכי־דם עם קהה במכשיר
 מכות הקרקפת. של והעיניים המצח
 לא אך ההכרה, לאובדון גרמו אלה

 שבוצע חנק היתה המוות סיבת למוות.
 הנרצחת של החזיה כתפיית באמצעות
 הכתפיה קצוות רב. בכוח שהודקה

 לאחר חד במכשיר נגזרו או נחתכו
החניקה.

 מכות או מכה — וינר ורד •
 שיכלה התחתונה השמאלית בלסת
 למוות. לא אך ההכרה לאובדן לגרום
 מהמכה. כתוצאה שבורה נמצאה הלסת
 בידיים חניקה על־ידי נגרם המוות

 החזיה באמצעות חניקה באה שלאחריה
 הודק החנק אמצעי הנרצחת. של

בחוזקה. ונקשר
 שינויים — דובי אורלי •

 של הרקמות את הרסו המוות שלאחר
 על מידע שאין כך והצוואר, הפנים

 המוות בראש. אפשריות מכות־הימום
 חזיה באמצעות מחנק כתוצאה נגרם

לנרצחת. שהשתייכה
 הנתיחה דוח — קדמי הדס •

שלא שינויים כי מראה המוות שלאחר
 סימני־ של זיהוי איפשרו לא המוות חר

 זירת־הפשע של צילומי־צבע חבלה.
ה מעצם נתלשה שהקרקפת מראים

 על המצביע דבר שמתחתיה, גולגולת
 כל קיים. בחתך המוות שלאחר שינוי

 לגרום כדי המספיקה זה, באיזור פגיעה
 יכולה העצם מן הקרקפת לתלישת

 המוות ההכרה. לאובדן לגרום היתה
 שנראית רצועה על־ידי בחנק נגרם
 של לחזייתה להתאים כדי דיה רחבה

לגופה. סמוך שנמצאה הנרצחת,
 שינויים — יעקוגי עירית •

 זיהוי מנעו מתקדם מריקבון כתוצאה
 הצוואר. על החנק אמצעי סימני של

 והתחתונה העליונה הלסת של שברים
 במכשיר מכות או מכה על־ידי נגרמו
לאוב לגרום כדי מספיקות שהיו קהה,

 כללי באופן חנק סימני ההכרה. דן
 את שניתח הפאתולוג על־ידי דווחו

 לא החנק של המדוייק המקום הגופה.
 של הריקבון מצב בגלל לזיהוי היה ניתן

הגופה.
 תוך בוצע החנק בתיהן. בתוך צעירות
 שהיו בגרב או החלוק בחגורת שימוש
לנרצחות. שייכים

 — 1928ב־ קרל, פנציאמי, •
 .מעשי־סדום גברים. 21 בהכאה רצח

לאחריו. או המוות בזמן בכולם בוצעו
 — 1975־1973ב־ דין, קוראל, •
 בהם ביצע צעירים. נערים 27 רצח

 אותם חנק אותם, עינה מעשי־סדום,
 סימני נתגלו הגופות בכל בהם. וירה

והשחתה. התעללות
 — 1985ב- פריץ, הארמן, •

 נערים. 40מ־ יותר חנק הודאתו על־פי
והתעל מעשי־סדום נתגלו. גופות 27

לרציחות. קדמו מינית לות
 — 19ה- במאה המרטש, ג׳אק •
 חיתוך צעירות. פרוצות חמש רצח

 מיקרה. בכל המוות סיבת היה הצוואר
 חתכים על־ידי הושחתו הגופות כל

מעשי־אונס. בוצעו לא ובבטן. בחזה
 — 1953ב״ , א״ס ווידוואי, •
 העשרה. בגיל נערות שתי למוות דקר
 קשים הכאה סימני היו מקרה בכל

בראש.

 גמיטפהת חנק
הגדצהת של

 ממשיך המצוטטים, מיקרים ^
מע בבהירות מתארים רוגב, הד״ר \ 1

המו על חוזר יחיד שרוצח ספק לכל בר
 לעצמו, מאמץ הוא שאותו אופרנדי דוס

ה שלאחר בנתיחה מתגלה זו ועובדה
 דפוס קיים זירת־הפשע. ובבדיקת מוות

 השונות את התואם בסיסי, התנהגות
לנסיבות. בהתאם לקורבן מקורבן

 לראות יכולים אנו אופן באותו
 שבע של ברציחות זהה אופרנדי מודוס
 זה דוח עוסק בהן הצעירות הנשים

 האפי־ התכונות המוות. לסיבת ביחס
הקור של המוות סיבת של דמיולוגיות

ביותר: דומות הבאים בנות
 הראתה זו קורבן — הלר רחל •
ובפנים בראש מכות או למכה עדות

 נימ־ לא — בן־לולו ליאונור •
 מכיוון אבל ברורים, סימני־פגיעה צאו

 השמאלי הצד של הרכות שהרקמות
 מנזק כתוצאה חסרות היו הפנים של

לש אין זחלים, כירסום על־ידי שנגרם
 מספקת שהיתה פגיעה של קיומה לול
 נגרם המוות ההכרה. אובדן לגרום כדי

 של במיטפחת שימוש תוך חנק על־ידי
 לצוואר. מסביב שנקשרה הנרצחת

 מיב־ ידית הוכנסה הקשר לולאת לתוך
 סיבוב על־ידי הודק והקשר רשת־שיער

הידית.
 בלסת שבר — ממית ז׳אקלין •

 שם שיניים מיספר וחוסר העליונה
 כדי דיה חזקה שהיתה מכה על מצביע
 זה במיקרה ההכרה. לאובדן לגרום
 הסוודר שרוול באמצעות חניקה בוצעה

לג כדי מספקת שהיתה הנרצחת של
למוות. רום

 או לפגי
המוות אחרי

 התוא- פאתולוגיים ינויים **ץ
ביטו או מעשה־סדום, רצח, מים

 מתוארים מיני, שטיבעם אחרים יים
המ הסימן רוגב. הד״ר כותב בסיפרות,

 או עירום נמצא שהקורבן הוא ביותר צוי
 עשויים הקורבן ביגדי חלקית. עירום

 המיק־ מן ברבים בזירת־הרצח. להימצא
הבג לעיל המתוארים מהסיפרות רים
 דומה בצורה הושחתו או נקרעו דים
הת מעשי־הרצח. מסידרות אחת בכל

 הגופה של והשחתה מינית עללות
 הית'. נוויל הרוצח של במיקרה דווחו

 זהה היתה לא המוות סיבת זה במיקרה
 לאיברי־ הנזק אבל מהנשים, אחת בכל
זהה. היה בכלל ולגוף המין

 זה דוח עוסק שבהן הנשים בשבע
 הימצאות איברי־המין, מצב הגוף, מצב
 להם, ומחוצה המין איברי בתוך זרע

גו באמצעות באיברי־המין ו״טיפול״
 בכל דומים סימנים מראים זרים פים
מהמיקרים: אחד

א דובי אזרלי *  על עלתה ל
א טרמפ, סעה הי תה נ ה לבי תני  בנ
ס באוטו - מחיפה שיצא מ אי ל ע ס  ת

ע זוהי לת. רלגב. הדייר של ת1ט

 עירומה נמצאה — הלר רחל •
 מן רב במרחק כשבגדיה לחלוטין,

לא לנרתיק. הוחדר קשה זר גוף הגופה.
)39 בעמוד (המשך
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