׳*

בשנים האחרונות היו בתל־אביב
כמה מיקרי־רצח על רקע יחסים הומר
סכסואלים .הדבר הוא תופעה עולמית
מוכרת.
מסביר הפסיכולוג הד״ר חיד רודי:
״הרצח אחרי קיום מגע מיני קשור
להרגשה של אשמה עמוקה .לעיתים
קרובות קורה שהומו־סכסואלים נכנ
סים לזעם אחרי קיום המגע.
״הומו־סכסואליות אינה נתפסת כמ
חלה או כסטייה אצל ערבים .מתקבל
על הדעת שהם התמלאו זעם על
השימוש שנעשה בהם .יתכן שהם חשבו
שניצל אותם ,ולכן רצו לנקום בו.׳׳
במישטרה טענו תחילה שלושת הע
צורים שהרצח בוצע למטרת שוד .אן
בביתו של בן־גל לא נמצא שום רכוש
יקר-ערן .השניים ,שהיו קשורים בקש
רים אינטימיים עימו ,הכירו היטב את

מית .לעיתים היה יורד ל״גן החשמל״,
שבקירבת מקום ,כדי למצוא לו שותף
לקיום יחסי־מין.
לא היה לו חבר קבוע .ב״גן החשמל״
מסתובבים גם הומו־סכסואלים ער
ביים ,העובדים בזנות .יוסי נזקק לשרו
תיהם לעיתים קרובות .אמו ידעה אף
היא על העדפתו המינית של בנה.
הוא נולד בצרפת .אמו היא דור שי
שי בארץ .בעיקבות האהבה היא הגיעה
לצרפת ,ילדה את בנה ,וחזרה לארץ
כעבור זמן קצר ,ללא בעלה ,שסירב
לעלות ארצה .״חינכתי אותו כל הזמן
לבד .נלחמתי כל הזמן בשיניים כדי
לגדל אותו ללא כל עזרה ",אומרת
האם .בגלל הקשיים הכלכליים נשלח
יוסי ללמוד בכפר־הנוער בן־שמן.
כבר מילדות היה קשור לבעלי-
חיים ,במיוחד לכלבים וחתולים .את

אף היא שהיה ידוע שהוא הומרסכסר ?
אל :״בדירה שלו היתה פעילות רבה3 .
הרבה טיפוסים מוזרים היו באים לבי־ \
תו .היה לי ברור שהם הומו־סכסואלים^ .
לעיתים נשמעו קולות־מריבה וצעקות §
£
בנוסח ,יא שרמוטה ,יא זונה!׳
״יוסי היה הומו מהסוג של החלכאים 1י
והנדכאים .לעיתים נהג לרדת ולרחוץ
את מכוניתו כשהוא לבוש בפיג׳מה.
הוא היה בחור נחמד .כשהייתי נתקעת
ללא מפתח לדירתי ,ידעתי שאני יכד
לה להיכנס אליו ולהשתמש בטלפון
שבביתו.״
מוכר־העיתונים שברחוב בא לנחם
את אמו ,להביע את הזדעזעותו מהר
צח .נדמה ,כפי שאומרת אמו :״עכשיו
יש הרבה אנשים שמרגישים זאת על
מצפונם ,אנשים שבחיים לא יוכלו עוד
לחיות בשלום עם עצמם.״

תמונות־ילדות של יוסי בבן־שמן

ן
הדירה וידעו את תכולתה .על־כן אין
יסוד לטענה זו.
טענת המישטרה שהרצח תוכנן
מבעוד מועד ,אף היא משוללת כל
יסוד .אילו היה הרצח מתוכנן ,כלום
!
׳׳״״ היו נוהגים אחר־כך בריכבו של הנרצח?
כלום היו לוקחים על עצמם את הסיכון
שמא יעצרו על־ידי המישטרה בעוון
גניבת רכבי
אין ספק שהרצח היה על רקע הומר
סכסואלי ,ובעיקבות מריבה שפרצה
ביניהם.
ברור שהרצח לא היה מתוכנן .אילו
היה מתוכנן ,היו בוודאי דואגים להס
תרת גופת־הנרצח בדרך מתוחכמת
יותר .היו דואגים גם להעלמת ראיות,

לא היו בבית כיריים !מקרר

הבר־מיצווה שלו דאגה מזל לחוג ברוב
הדר ופאר ,כדי שלא ירגיש שונה מכו
לם .״אז זה לא היה כל־כך מקובל שיש
הורים גרושים .כדי שלא ירגיש יוצא-
דופן ויחוש בריגשי־נחיתות שלחתי
אותו ללמוד בבן־שמן .הסברתי לו של-
אמא אין בבית כיריים ,אין מקרר ,וה
תנאים קשים ,לכן מוטב היה שילמד
בפנימייה.״
באורח טראגי ,נמצאה גם גופתו לא
הרחק מבן־שמן.
כפי שאמו מגדירה אותו ,״הוא היה
ילד־טוב־ירושלים.״ בצבא נהג להתק
שר עימה מבלי שיקרא בשמה או יזהה
אותה כאמו .הקשר ההדוק עימה גרם
לו מבוכה לעיתים קרובות.

האם טוענת שבן־גל עמד להינשא.
היא נעלבת מן הגירסה כאילו נרצח
בנה על רקע הומו־סכסואלי ,ודבקה ב
להט בגירסה שזה פיגוע לאומני .כהו
כחה היא שולפת את התוכנית של בנה
להינשא.
על־כך אומר הד״ר דודי :״האמא ל
מעשה התחתנה עם בנה .הבן מילא את
מקומו של הבעל ,למעט יחסי־מין .במ
צב כזה ההתפתחות הטיבעית של הילד

אמא מזל בן־גיגי
.ה1א מילא תפקיד של בעל...״

היא לכיוון ההומו־סכסואליות .דבר
החתונה הקרבה יתכן ונאמר רק כדי
לרצות את אמו ,כדי שתחדל מדאגתה
היתרה.״
אומרת מזל :״ידעתי תמיד לאן יוסי

הולך ,ידעתי איפה הוא נמצא בכל
שעה.״ אן היא לא ידעה בדיוק מי הם
באי־ביתו של בנה ,מי הם מאהביו שה
ביאו לבסוף למותו .רצח נוסף בשרש
רת הרציחות על רקע הומו־סכסואלי.

אידו זה חיה וצח מתוכנן ושם שוד -
האס היו הרוצחים נוסעים אחו־־נך
במכוניתו של הנרצח חזרה לתראביבי•
והיו נעלמים מאיזור־הרצח ולא שבים
אליו .משום־כך יש להניח כי הרצח
בוצע מתוך להט־יצרים ,כפי שיכול
לקרות בין אוהבים.
מעצרם של שלושת האחרים ,שהת
גוררו באור־יהודה ,אף הוא תמוה .בין
השלושה יש בחורה יהודית אחת .מה
המניע שלה לרצח? מה בינה לבין בן-
נל? לא כלום.

הומו־
| סנסואל מוצהר

^ וסי בן־גל ) (34לא הסתיר את היו
תו הומו־סכסואל .הדבר היה ידוע
לחבריו־לעבודה במרכזייה הבינלאו־

אחרי שהשתחרר מהצבא יצא לטיול
בעולם .חלומו היה להיות רופא־וט־
רינר .אחרי ששב ארצה התחיל לעבוד
במרכזייה הבינלאומית .תחילה כטלפן,
ואחר־כך כאחראי על התאים שבהם
יושבים הטלפנים.
מספרת אחת שעבדה במחיצתו:
״הוא היה מאוד ותיק בעבודה .הוא היה
אדם חביב ,נחמד ,אבל נראה מאוד
בודד .היה ידוע לכולם שהוא הומו-
סכסואל ,והיו לו בעבודה כמה חברים
הומו־סכסואליים גם־כן .בהתנהגותו
באחרונה לא נראה שהיה מתוח או
מוטרד ממשהו".
צעירה הגרה בדירה סמוכה מספרת

פינוי גופתו של יוסי ממקום הימצאה
אשמה עסוקה אחרי קיום סנע הומוסקסואל,
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