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 ימשיך לא כי איים המעצרים ששופט לאחר רק
כתב־אישום. בלי המעצר את להאריך

 לישראל הוסגר ,67 בן גדל־הגוף, דמיאניוק
 בארצות־הברית, ערכאות בתשע שנידון אחרי

 כי חשוד הוא לישראל. ולהסגירו לגרשו והוחלט
 רבבות וטבח השואה, בעת נוראים פשעים ביצע

• טרבלינקה. במחנה יהודים
 יאיוון אינו כי הראשון מהרגע טען דמיאניוק

 בזיהוי. נוראה טעות כאן חלה וכי האיום״,
דפי העולם־הזה, לכתבת שנתן בלעדי במונולוג

 הגשת נדחתה דמיאניוק, של בזיהויו מישפטיות
 אף ראש־הממשלה ביותר. רב זמן כתב־האישום

 בעל האמר, ארמנד היהודי מהמיליונר ביקש
 ראיות בהשגת לסייע בברית־המועצות, קשרים

דמיאניוק. נגד
הת הפרקליטות כי נודע אלה בימים אולם

 יוגש וכתב־האישום הקשיים, על כנראה גברה
 לפני בדצמבר כנראה יחל המישפט וכי החודש
המחו השופטים ושני לוין דג העליון השופט

טל. וצבי דורנר דליה זיים
פרץ לישראל רמיאניוק הוסגר שבו מהרגע

פתוחזת ושאלות חתן בת, נכד. מישפחתית. תמונה דמיאניוק: ון ג
 כי וטען חייו סיפור את דמיאניוק סיפר ברק, נה

 בצבא־העריקים היה השניה העולם מילחמת בעת
 שירת לא ומעולם ולאסוב, אנדריי הגנרל של

במחנות־ריכוז.
בעיות בגלל אולי ברורות, בלתי סיבות בשל

 שמא או זה, במישפט צורך יש אם בציבור ויכוח
 של במישפטו השואה של המישפטי העניין מוצה

 יתנהל אפילו אייכמן. אדולף מארגן־ההשמדה
 כנראה תישאר יורשע, ודמיאניוק כראוי המישפט

הכרעה. ללא זו שאלה

בעליהן על־ידי נשים רצח ניסו:
למכת הפך בעליהן על־ידי נשים צח ^

 השנה עשתה העתיקה העבירה השנה. מדינה !
 מעיירות- במדינה, נשואים זוגות בקרב שמות

בהר*מירון. שמורת״הטבע ועד הפיתוח
 קקון, דויד שרין, מאיר דוק, תיד
כמה רק הם דרור ואורי מיזרדוי ראובן

 מבין נשותיהם. את השנה שהרגו מהגברים
 כאלה היו המעשה, לאחר שהתאבדו היו האחרים

להתאבד. שניסו
 מניע על להצביע הגברים יכלו לא בדרד״כלל

לרצח. מסויים
 היתה הללו הרציחות מבין ביותר הבולטת

 יפה־ גבר אורי, בעלה, דרור. נוגה של זו אולי
לאחר מייד נעצר היפה, ישראל את המייצג תואר

 נמצאה נוגה ברצח. ונאשם אשתו, הלוויית
 נראה היה ובתחילה לתהום, שהידרדרה במכוניתה

בתאונת־דרכים. נהרגה כי
לה התקשו נוגה של בני־מישפחתה אפילו

 חקירה לאחר אולם אותה. רצח בעלה כי אמין
 אלא היתה לא התאונה כי המישטרה גילתה קצרה
 הבעל בראשה. חזקות במכות נהרגה והאשה ביום,
 בצינור״ במכות אשתו את הרג כי והודה נשבר
 תקפה לדבריו, בביתם. קצרה מריבה לאחר ברזל,
 והלם מידיה אותו לקח והוא בצינור אשתו אותו

 ואמרה האשה נפלה אחדות מכות לאחר בראשה.
 הבעל ניסה בתחילה אותו. אוהבת היא כי לבעלה

 להעבירה החליט כך ואחר ולהחיותה, להנשימה
חשב ומבולבל, נפחד בדרך, אולם לבית״חולים.

הוידא! מצלמת מזל למכונית. אשתו גופת הכנסת משחזר דרור, אורי
מעשהו. את לטשטש כדי תאונת־דרכים לביים

 דרור נשבר המישטרה עבור שעשה כשיחזור
 למצלמה. גבו את והיפנה ומתייפח, בוכה והחל
 למישפחת־ השיחזור סרט את להראות ביקש הוא

שיינמן, דן סניגורו, קרה. מה שיבינו כדי אשתו,

בלבד. הריגה אלא רצח, זה היה שלא להוכיח ינסה
בע ברצח השנה נחשדה בלבד אחת אשה רק

ה באנגליה בית־מישפט יזראלוב. גיתית לה,
כ ייפתח ומישפטה לישראל, הסגרתה על חליט
השנה. נראה

האתלטי האנס - בעיר פחד אייר:
 שנה. מדי האנסים מתחלפים ישראל ף*

י נ פ ל  תל־אביב, מצפון האנס זה היה שנה ^
 ממישפטי אחד היה שמישפטו מחאג׳נה, יוסף
 חמור לעונש ונידון בינתיים הורשע הוא השנה.
מאסר. שנות 21 ביותה

״האנס־האתלטי״, שמכונה מי הוא התורן האנס

בקטינות מעשי־סדום שבתאי: משה

 מפורטים נגדו בכתב־האישום שבתאי. משה
 רובם מגונים, ומעשים מעשי־סדום אונס, מעשי

בקטינות.
 רמת־אביב. היה שבתאי של איזור־הפעולה

 הנערות מבין קורבנותיו את לחפש נהג הוא
 מעל ושיעורי־עזר שרותי־שמרטף שהציעו

 אליהן התקשר הוא ברמת־אביב. לוחות־המודעות
 אף בית־הספר. ליד הערב בשעות פגישות וקבע
 כולן אבל פניו, את ראתה לא מהנתקפות אחת

 כן על האתלטי. ומגופו האדיר מכוחו התרשמו
״האנס־האתלטי". כונה

 נצורה, לשכונה הפכה שרמת־אביב לאחר
 החליטה לרחוב, בלילה לצאת חששו ונשים

 השאירה שוטרת מארב. לו להציב המישטרה
 מהאנס. בצילצול ונענתה לשיעורי־עזר מודעה

 פגישה איתו קבעה לג׳ודו, מומחית השוטרת,
 להתגבר כדי נדרשו שוטרים 20 בית־הספר. בחצר

שנעצר, בעת זעם בחמת שהשתולל שבתאי, על
 כי להאמין התקשו בבית־המישפט הצופים

 הוא נאה, לאשה קצר זמן זה הנשוי הצעיר, הגבר
 שבתאי שיחק בעבר כי התברר המפחיד. האנס

 וזכה תל־אביב מכבי של הכדורסל בקבוצת
 אסנת סניגוריתו, נשים. אצל גדולה בהצלחה

ר,  ההוכחות שלב בהאשמות. בשמו כפרה ברתו
נובמבר. בחודש יחל במישפטו

 מהאנסים אחד רק היה יורשע, אם שבתאי,
 הוא מכולם המפחיד במדינה. השנה שפעלו
 לאינוסן אחראי שהיה נעצר, שטרם זה דווקא

 האיש — בדרום־הארץ תיירות של ורציחתו
 בראשה. וירה חיילת אנס שעברה השנה שבסוף
 שהציבה ומארבים נמרצים חיפושים למרות

 על ומאיים בדרכים משוטט עדיין הוא המישטרה,
טרמפיסטיות.

 לפני שנידון אפרים, אפרים בשם צעיר
 אונס על בבאר־שבע, מאסר שנות לשש שבועיים

 האחראי האיש איננו בדרום, טרמפיסטיות
בנגב. התיירות של ורציחתן לאינוסן

האוטובוס תחנות שויפת סיוון:
 בעשן, עלו בירושלים האוטובוס חנות ^

 זו היתה שעברה. השנה במשך זו, אחר *בזו 1
 מודעות־ נגד קיצוניים חרדיים חוגים של מחאתם

 שבועות לפני בעיניהם. הן מצאו שלא פירסומת
 את משורפי־התחנות, אברכים, 25 עזבו אחדים

 וצהלה. בשירה בירושלים בית־מישפט־השלום
 סימליים עונשים עליהם גזר בית־המישפט

 הפרקליטות עם עיסקת־טיעון בעיקבות כמעט.
 100 שבין קנם של לעונשים המציתים נידונו

 ״כבד״: לעונש נידון מהם אחד רק שקל. 200ל־
חדשים. לארבעה על־תינאי ומאסר קנס שקל 500

 שחלה בהקצנה אחד סימפטום רק זה היה
 שריפת־התח־ אחרי לחילוניים. דתיים בין השנה

 קצוות בכל פירסומת מודעות ריסוס באו נות
ל מורעת־פירסומת לכך זכתה בעיקר המדינה.

 נערה נראתה שבה אוברזון, גדעון של יםבגד
 אל־ מונף כשעכוזה ארבעותיה על כורעת יפהפיה

 זו שבמודעה טוב־הטעם על חלקו חילוניים על.
לחמו הדתיים האשה. גוף את מבזה שהיא וטענו

יצרם. את תעורר שהיא חששו הם אחר: מטעם בה
 י שבוע מדי המישטרה נערכה בפתח־תיקווה

 | פתיחת נגד הדתיים, של השבועית להפגנה
 1 באו נגד להפגנת שבת. בערב היכל קולנוע
 ! עמוסות היו המישטרה וידי חילוניים, צעירים
 1 ברוך הרב פתח־תיקווה, של רבה גם עבודה.

 | שוחרר אך אלה, הפגנות בעיקבות נעצר סלומון,
מיוחד. ליחס וזכה

 הותקפה מנשה כרמלה קול־ישראל כתבת
 לכסות באה כאשר דתיים של פרוע המון בידי

 של וחברה־קדישא כבני־ברק, פלילי אירוע
 להוציא כדי לבג״ץ עתירה הגישה ראשון־לציון

 מהקבר. אנגלוסיץ תרזה של גופתה את שוב
 מאיר השופט העליון, בית־המישפט נשיא

 כי מישאלה והביע העתירה, את דחה שמגר, .
וסובלנות. להבנה ויזכה העניין יגמר בכך

 המישטרה שמגלה המקל היחס כי חשש יש
יעודד החרדים העבריינים כלפי ובתי־המשיפט


