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ם שני על־ידי למענו תורגמו המשסרה, על־ידי •ובאו  בדכאון, עליהם הגיב והוא מתורגמני
ר: בראשו מניד היה פעם מדי ־־ק מ או שנים. עשר הצפוי: המקסימלי העונש לא!״ ״לא, ו

בשטח
נינו הגדוד בשטה שבוצע

 לבה אותה השאיר והוא הילדה, אותו דחפה
לפ וחיכה. אבן על התיישב בדרך, המשיך

לישון. לאמו הלך בוקר, נות
 הילדה, את לקח כיצד גם הדגים ״הנאשם

 השיח־ כל במקום. שנמצא קטן ילד בעזרת
 שוב ימים חמישה כעבור בסרט. צולם זור

 הצטרף הפעם הנאשם. עם לשטח יצאתי
 אותנו. הוביל הנאשם יוסף. אחיו אלינו
בית־אמו. ליד העוברת בסמטא הלכנו

ביל פגש כי טען בו מקום הראה ־הוא
 ביצע, בו אחר, מקום הראה כך ואחר דה,

 משם באצבע. בילדה מגונה מעשה לדבריו,
ל העולה השביל על עלה הדרך, את חצה

 שבו מקום על הצביע מזרחה, פנה גבעה,
 הילדה.״ תחתוני את זרק

 דברי אחר לעקוב תחילה שניסה בנציון,
 למה דבר. שום מבין ״לא המהם: העד,

 הרבה?״ כך כל רושם השופט
ה שרותי בנק מנהל דרסלר, לודויג ד״ר

 הסיפור: את המשיך אדום, מגן־דוד של דם
 הילדה של הדם סוג כי מצא בדיקותיו לפי
 על שנמצא הדם סוג כמו ,0ג.1.<1. הוא

 סוג הפשע. ביצוע ובמקום הנאשם מכנסי
 סוג היה זאת, לעומת אחותו, בת של הדם
לגמרי. אחר

 את בדק כיצד העיד אשר כלב, משה ד״ר
 לא רבים, פנימיים פצעים בה ומצא הילדה
 לעשות אפשר קשים כה פצעים כי האמין
 הרגע מן לדעתו, גבר. של מין אבר בעזרת

 {!ל־ידי בוצע המעשה כי היתד״ הראשון׳
 אחר־כך ראה כאשר כהה. מכשיר או אצבע

 אצבע כי מצא הנאשם, של ימינו יד את
 גילוי — לישור ניתנת ולא לקויה אחת

הראשונה. השקפתו את בו שחיזק
★ ★ ★

האיש:״ ,,זהו
ת ל מ ה ךין ר ט ש מ  חוקרת חוה, הילדה ה

״לרא הבאה. החוליה את סיפקה נוער, ^
הייתי המקרה. אחרי יום לילדה באתי שונה

 מוסתר שלידה החלון אך נעולה קיר
הבד את מרים הפורץ ספה. של פוי

׳ נ•
 וד ליד עמוקה. שינה ישנה משפחה

 הו- ושל הקרנה ל. של מיטתם ׳מדת
 לא הקטנה. הילדה את מכיר איש

, ד ס  השטח, בסימסות אתה לשחק י
 הוא ממנו. לקחתה אמה רצה יד

ה אליו. אותה לוחץ בזהירות, ותה1
מ לומר שתספיק לפני אך תעוררת.

החוצה הזר הגבר אותה סוחב בר

 החורבות בין בחשכה פוסע המוזר
 הגבעה על ומיבבת. הולכת הילדה ז.
 פניה על הקרירה הרוח טופחת ,

 ומנסה צורחת היא לחלוטין. אותה
 תולש ארצה, אותה מפיל הגבר [.

 הפה. את בהם לה וסותם שבים
 החיה אנושי. יצור להיות חדל ה,

משתוללת. שבו
 שורט אותה, נושך הילדה, על :שכב

 על מביט קם, הוא לבסוף, צפרניו.
 מגו־ כשמכנסיו שלרגליו, הפצועה

 בזרד הילדה את נוטל הוא חם, ■ם
אותה נוטש הוא הוריה, בית ליד

★ ★ ★

הנאשם מול האס

 היום החוצה. הובלה הנסערת האם בנציון.
נסתיים. המשפט של הראשון

★ ★ ★
דם סוגי שני

 המעשה. את החוקרים שיחזרו
 עליהם המלאכה: החלה רק בזה ם

 בית־משפט. בפני הדבר את וכיח
 בראור יעקב בעצמו, תל־אביב מחוז

 לקח המזוקנים׳ והפנים המלטף !דל
לטיפול. ק

 בפני המוקדמת החקירה נפתחה
 המש־ אולם היה גלעדי, ברוך צלום
 לשמוע באו הם אנשים. מלא 13 זפר

ה הפושע את המשטרה תפסה ם

 כל נעדרת היתד, המשפטי הריון
 שוטרים, שני הראשונים, העדים

 ה־ גילה וכיצד בנציון נעצר :יצד
ד האם של עדותה גם עקבותיו.  דו

 התבררה כי היה נדמה מאופק. ןט
 חוזה הפרת על שיגרתית משפטית
משעמם.

 החקירה המשך דחיית על הודיע ט
 הת־ כל ללא ואז׳ פיהק. הקהל חר,1

 הנאשם. לעבר כרסתני ספר ועף
 הנוכחים הבינו בטרם אך ״,תכופף.

 אימה. בצעקות האם לעברו זנקה ,
 בתי!״ חיי את הרסת מנוול!
על להגן השוטרים הצליחו רב

 ל- עלה שיקמוני מנשה ראשון פקח
 כראש ותרשימים. במפות מצוייד *■!דוכן,

ה במטה הפשע ושרטוט לשיחזור המעבדה
בחקירה. חלקו את שיקמוני סיפר ארצי,

תר ערכתי הפשע ביצוע אחרי ״יומיים
ה את ״סימנתי הסביר. השטח,״ של שים

 לפי והעקבות. התחתונים נמצאו בו מקום
ה וכיוון שלהם ההתזה צורת הדם, כתמי

 90 של מגובה נטפו הם כי קבעתי התזה,
 נישאה הילדה כי הסקתי סנטימטר. 120 עד

 מהאבנים, גירדתי הדם את מבוגר. אדם בידי
 שנתגלו הדם כתמי עם יחד אותו ומסרתי

מעבדה. לבדיקת הנאשם בגדי על
הנא של אחותו בבית ביקרנו כך ״אחר

ש בת ילדה לנו הראו סולו. סניורה שם,
 הילדה ברגל סריטה לי הראו בערך. נתיים
 הנאשם מכנסי על הדם כתמי כל כי ואמרו

 היתד, השריטה שנשרטה. הילדה מפצעי הם
ממנה. יזוב רב כה דם כי יתכן ולא קטנה,

 ואחר- לבד בשטח סיירתי יומיים ״במשך
 כדי הביאולוגי, מהמכון גלילי, ד״ר עם כך

הפשע. במקום הצומחים צמחים למצוא
 יחד הנאשם, אותנו הוביל ליוני 21״ב־

 מהכניסה הרחק לא למקום אבני, הסמל עם
 מצד מקום על הראה הוא הגדול• לשטח

 על והצביע צמיגים, מונחים בו שמאל,
 זונה. עם לדבריו, שכב, בו מסוים מקום

מכ נמצאו בו מהמקום מטרים 17 היה זה
הילדה. נסי

 גיליתי הצמיגים ובין המקום את ״בדקתי
 מכנסי את בדקתי כשחזרנו, אחד. שילינג

 שטר אחת, לירה של שטר שם היו הנאשם.
פרו עשר של מטבעות ארבע לירה, חצי
אחד. ושילינג מות

 שהיה הכסף זה אם הנאשם את ״שאלתי
 לו היו כי וטען זאת אישר הוא במכנסיו,

שי שני הוספתי אחד. ולא שילינגים שני
 שלושה. לי שהיו כך שבידי, לסכום לינגים

 רק בידיו היו כי וטען כך על מחה הוא
 שני הורדתי בתנועות־יד. זה כל שנים.

ש היא שמסקנתי כך מחה. ושוב שילינגים
 הפשע. בליל שילינגים שני בכיסי היו

★ ★ ★
הפשע במקום סיור

 אותי הנאשם הוביל סיור, אותו ך*
וא שמבדל המפקח אבני, הסמל ואת

 הוא טרה־סנטה. לכנסית מביתו, ברטה חותו
 בבטן פצועה ילדה ראה בסביבה כי סיפר

אחר־כך קצרה. דרך אתה הלך והוא בסכין

ג צ ו . מ ם י מ ד  בראור יעקב הנזחוז פרקליט ה
 הנזוכתמיס מכנסיה את בית־המשפט בפני מציג

הנורא. הפשע קרבן — הקטנה הילדה של

ך ח כ ה ז ר  שיקמוני, מנשה ראשון מפקח :ק
 מפה בעזרת מתאר לשיחזור, המשטרה מומחה

חגדול. השטח — הפשע מקום של מדויקת

 עמה ושוחחתי על־ידה ישבתי כאחות. לבושה
 בעצם נגעתי לא אך שונים, נושאים על

העניו.
ר,מור השפעת תחת הילדה היתר, ״תחילה

 אחר־כך, אבל הניתוח. אחרי שקיבלה פיום
 לי: אמרה שהיא מה זה בעצמה. לי סיפרה

 שחר עינים לו ויש וגדול שחור היה ,הוא
 וסחב אותי לקח הוא שחורות. ורגלים רות

 ושחט אותי וסחב אותי וסחב ברגל אותי
תי...  שישנתי מתי אותי דיגדג האיש או

 החלון. דרך אותי והוציא שלי האבא ליד
 את פתח הוא חזק. מהרגלים אותי סחב הוא

אקדח.״ עם אותי ושחט שלי הרגלים
 של משחק לילדה הסמלת הציגה למחרת,

 ״שמתי דמויות. 24 היו במשחק תמונות.
 ושאלתי הילדה מימת על התמונות כל את

 על הצביעה הילדה האיש. דומה למי אותה
 ואמרה קטן זקן עם גבר דמות אחשורוש,

 להכות התחילה הילדה לו. דומה שהוא
 כמו אקדח לו ,היה ואמרה: אחרת תמונה
 חייל של תמונה על הצביעה הילדה לזה.׳

התמונות. יתר בין שהיתר, רובה עם
 אני אס תעשי מה הילדה: את ״שאלתי

האש? את אביא
 עם אותו אהרוג ,אני השיבה: ״הילדה

 ואקרע הרגלים, את לו ואפתח אקדח,
אותו׳!״

 לחדר נכנסתי ״למחרת הסמלת: המשיכה
 בית רופא כבר שם היו הילדה. היתד, בו

 הסמל שמבדל, המפקח גייזלר, ד״ר החולים
 על הילדה את לקחתי בנציון. והנאשם אבני

 מהנוכחים, אחד לכל עמה וניגשתי ד,ידים
 ושואלת מהם אחד כל על מצביעה כשאני

כשד,צ לא. ענתה תמיד היא האיש. זה אם
 ר עליו הצביעה הילדה הנאשם, על בעתי

 לי הכנים הוא לי. שעשה ,זהו אמרה:
דם.׳״ לי שעשה האיש זה ברזל.

★ ★ ★
ה ד ח או ע צ פ רג ג לב

* ח ך ר לו, ניו  צעי- הנאשם, של אחותו סו
נר חיה של הבעה בעלת צנומה, רה ^
 התקשתה היא השניה. העדה היתד, דפת,

לע הססני מבט העיפה פעם ומדי בדיבור
 כי היה ברור ברטה. ואחותה בנציון בר

 השאלות את לעדותה. יגידו הם מה חששה
וא פעמיים־שלוש לה להסביר צריך היה
 לה היד. נדמה כאשר רק מזר- יותר פילו

כהלכה. השיבה לאחיה, תזיק לא כי
 בא ״כשבנציון :22ה־ בת סניורה, סיפרה

 שלי, אמא עם יחד גרה אני בו שלי, לבית
 מכבסת שלי אמא לאכול. לו נותנת אני

ל שבת ביום כשבא הכביסה. את בשבילו
 ביד אורה שלי הילדה את לקח הוא בקר,

 רק הילדה. את לקח כיצד להראות (פוחדת
הס אחותה, ברטר, של עינים מצמוץ לאחר
 רב/ היסוס תוך התנועה, את להדגים כימה
 על־יד בקיוסק שוקולד לה לקנות והלך

 עצמה את ופצעה יחפה היתר, הילדה הביוב
ה את לקח בנציון לבכות. והתחילה ברגל
 וירד תבכה שלא בשביל הידים על ילדה

 שלו המכנסים כל שלה. מהרגל דם הרבה
דם. מלאים היו

 הוא דנב מלאה היתר, שלו החולצה ״גם
 הבגדים את ראשון ביום אחר־כך השאיר

 הכל. את ולקחה משטרה באה אבל לכביסה.
אותם.״ לכבס הספקנו לא

★ ★ ★

ם ע ג ג שו א מ ח ל ש עו
ת י ר ^ פ ס  הוא יפו, ,39 ברחוב ,1:3 מ

 שלוש גרות בו חדרים שלושה בן בית ■1
ה של משפחתו גרה זה בבית משפחות.

 הגברים דויד. אליעזר בנציון באונס נאשם
 הבית, לפני המדרגות על ישבו הבית של

 את הכינו או הילדים את השכיבו הנשים
המחר. ארוחת
 ישבה בנציון, של אמו דויד, אליעזר דורה
התנה את היא מסבירה כיצד גזר. וקילפה

בנה? גות
 קבעה. ככד״״ עשה לא שהוא בטוחה ״אני
 יעשה לא הוא אבל בסדר. לא הוא ״נכון.

 אותו להכניס ורציתי ילד כשהיה כזה. דבר
 שלא אמרו אותו. לקבל רצו לא לבית־הספר,

 גם ברחוב. לשחק נשאר הוא לדבר. יודע
 שלא מפני לקחת, רצו לא סניורה בתי את

 והיא אותה לקחו כך אחר אבל לדבר. ידעה
 לא בנציון אבל בבית־הספר. לדבר למדה
כסבל. שלו החיים כל עבד הוא למד.

 הולך תמיד הוא חברים. לו אין ״בנציון
 שהוא שאומרים מה אבל משוגע. כמו לבד.

 משוגע אדם אפילו כי נכון. לא זה עשה,
קטנה.״ לילדה ככה לעשות יכול לא

פרק בראור, שיעקב מה בדיוק זה היה
 אמנם כי שיוכיח החליט תל־אביב, מחוז ליט

דויד. אליעזר בנציון ביצע


