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חמים מתור
 a??n/7יכולים להתנחם
היה נטול סבל :אצלם זה היה אובדן
בכך

מתו למען

שיקיריהם

רעיון או

אמונה,

ושמותם

מסוגל

״שהמוח אינו

סתמי ,מיותר,

"~"
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איש עצוב מבטהולך במסדרונות א־נ־
$TS1$אנסופ״ם$TS1$

סופ״ם
$DN2$אנסופ״ם$DN2$

ריקים,

לאדם

שלמלון ומציץלחדרים.

מולם בכל רגע,כאילו הוא עריץ מתרחש ,ואץ להם
לעצרו או במהלהתנחם .הם לא
יכולים לספר שהיקרים
להם מתולמעןרעיון או אמונה ,שחיו חייםמלאים או הש־
$TS1$השלימו$TS1$
לימו
$DN2$השלימו $DN2$עם המוות הקרב ,שמותם שינה משהו
ואפילו
בעולם,
לא
זה
שהיה
בכך
מוות
ונטול
מהיר
סבל .ברוב
להתעודד
איך

הם

כמותם המסדרונות ,והוא פונה

שהוא רואה" :איפה

הראשון

יושבת העמותה של הנרצחים?״

מראים לו

לוקחלעצמו

כוס מים,

מתיישב

את המקום .הוא

המקרים ,ההפך הואהנכון.

$TS1$המסודרים$TS1$
המ־
בפאת אחדהשולחנות

מדף

סודרים
$DN2$המסודרים $DN2$בצורת ח׳ וכמעט אינו מוציא מילה מפיו בשעות

פרצופים ,רובם

הבאות .חבריולשולחן מדברים ,צועקים,
ללמוד
חלומות,
שותק .הם מנסיםלנסחלעצמם
לחיות עם
מת״פחים ,והוא

נירה לביא,
של חגי ז״ל; "אני
"א רוצה לדעת
אמו

איך

שחטו אותו,

כי אני לא
לשקוע בתור

רוצה

מלך,
$DN2$אלימלך$DN2$,

רק כשעיניונופלות על תמונה של ים ,עם
של ילד מציץמהחול ,הוא אומר פתאום" :זה כמו הילד
שלי .גם הוא היה אוהב ים ,וגם
בלונדיני כמו הילד פה.
אתםשואלים מה הייתי רוצה? שיחזור
הילד .אין שום דבר
אחר שיכוללרצות בן־אדם .אתםשואלים על זיכרון? הוא
לנגדעיני־ כל הזמן .כשאנ־ נוהג אני מסתכל על הכיסא
שלידי ,והוא
לידי .אני לאיכול לתת לולהיותזיכרון ,כ־
$TS1$כאז$TS1$

פוחדת
זה .אני
אז
$DN2$כאז $DN2$אנ־ נשאר רק עם המחשבות של־ ועם הדיכאון שילד
נרצח בגלל ויכוח על כיסא נוח .שככה הכניסו סכין ללב
להיקשר לנכדים
של בחורצעיר".
פוחדת
שלי .אני
האיש העצוב הוא אברהם
מיכאלי ,אביו שלאלון מ״
שיקרה להם
כאלי ,שהיה בן  28כשנרצחלפני עשר שנים בחוף
הילטון
הוא
בתל־אכיב.
משתתק
שוב,
ולפני שהפגישה נגמרת הוא
משהו ולא
קם ויוצא.נעלםכלעומת שהגיע .שום תחושת הקלה לא
להתמודד
יכולה
מלווה אותו
לאוטובוס חזרה הביתה.
עם הפחד"
גם א־ציקלוי לא מדבר הרבה .הוא אביו של רענן,
שנרצח בגיל

18

על

פרנסואהאבוטבול ליד מועדון
במקרה .ברוב
$TS1$הפגישות$TS1$
הפ־

גישות
$DN2$הפגישות$DN2$לוי יושב ושותק ,אבל אחרי שמיכאלי
נזכר באופניים שקנה
לבנו.
״בעיניים שלי הוא תמיד על
האופניים עם מחבט
הגב״,
טניס
אומר
לוי.״האופניים
על
עד היום בבית ,אני
בהם
משתמש
שיר
בכל
שאני
לפעמים.
שומע ברדיו שהוא אהב ,בכל מחשבה
הוא שם".
הוא משתתק ,איש לא זז בחדר" .הוא איתי היום כל
היום״,לוי לוקח אוויר וממשיך ,״אנ־ בהדרשלו ,במחשב
שלו ,על הכיסאשלו״.
״זה עוזרלך?״ שואלתדי׳ר אתי
אבלין ,שמנחה את הק־
$TS1$הק״הוא$TS1$
מדבר הוא

בוצה.

״הוא
לוי.
$DN2$הק״הוא $DN2$כל הזמןאיתי״ ,חוזר
אבלין.
״מה נותן לךכוח?״ שואלת

מוכרים היטב:
הם

לאה

הראשונה היא נאוהאלי־
$TS1$אלימלך$TS1$,

דרנקין ואריק

ספיר,ענבל

עשרות

קרפ.

באמצע

עמרם ,חנית קיקוס,

תאיר

רארה ,ענתפלינר
רבנות
$DN2$קורבנות $DN2$של מוות סתמי ,אלים מאוד,מלווה רגעי אימה
אחרונים
אינו
שהמוח
מסוגל
לדמיין .אבל״אינומסוגל
לדמיין״ זו הגדרה עבור אנשים זרים ,לא עבור מי שנגזר
לדמיין את הרגעים האלה של בנו ,בתו ,אח ,הורה
עליו
והתינוקת הוריה קדם .עוד ועור קו־
$TS1$קורבנות$TS1$

ראש זהוב

־ד־

האחרונים

מחייכות מעיין

הזיכרונות ,והוא ,מבטו נעוץ באוויר.

בשפיים במהלך תגרה שאליהנקלע

התמונות

שמחלקים

בכניסה

ניבטים

או בן זוג עד

אחרית ימיו.

״אחותי

נרצחה עם מכות

פטיש בראש",

מספר עופר

רמתי ,אחיה שלאיילה דמתי־הופטמן
ידיבעלהלשעבר .״כשאני עברתיליד
חולים ,כי היא חיה עוד שלושה ימים ,לא זיהיתי אותה.
התמונה שאני זוכר ,שלקח ליהמון־המון־המון זמן לשח־
$TS1$לשחרר$TS1$,
רוני קדם" .חייבים להיות ביחד" צילום :דנה קופל
רר,
$DN2$לשחרר $DN2$,זו התמונה של אחותי ברגעים האחרונים .היא שכבה
שם ,וחוץ מהשפתיים שלה שהיו אדומותכאלה ,עם אורם
תמיד ,לא זיהית־
״מה עוזרל־?״לוי מרים ידיו בייאוש ,ואז מרפה,״ערי
כלום .זה היה דבר מטריף .בל פעם בשב־
$TS1$בשבעה$TS1$
עוזרתלי".
עה
$DN2$בשבעה $DN2$הייתי מתפרץ בבכי בגלל התמונה הזאת .לא נתת־ לאף
״אני?״ אומרת בהפתעה עד־ ,אשתו ,״אנ־ כל הזמן רק
אחדלראות אותה ככה .אמרת־ להם שעד־ף שיזכרו אותה
מדברת.אולי זה עוזרלו כ־ הוא לא מדבר .גם פה הוא לא
כמו שהייתה ,וזה כבר לא ה־ה שם .רק עכשיו היא
עולהלי
מדבר .לו אץ כעסים כל כך ,ואני מקללת וכועסת ורוצה
בראש יפה כמו שהכרתיאותה״.
שהםייענשו .אני כזאת ,כל הזמן אומרת מה שאני חושבת,
כשנרצחה בגיל  38הייתהאי־לה
רמתי־הופטמן אם
לאיכולה
לעצור .כנראה שזה שאני מדברת עלרענן ,זה
לשלושה
תינוק בן שלושה חורשים ,שהמשיךלחיות עם
לו .זו
טוב
ראשונה
שאני
זה״.
פעם
את
שומעת
בן
אביו,
זוגה החדש לאחר גירושיה מהרוצח ,ושתי
ילדות,
״מבחינתי״,
מבטו
לוי
של
משוטט
אי־שם,
איתי
״הוא
בנות
אז
תשע ושבע ,אותןמגדלעופר ,אחיההצעיר .ר״ר
כלהזמן״.
אבל־ן המנחה
מבקשת ממנו
סיפור

שנרצחה ב־  1998על
המיטה

על

עוד

שלה

בבית

אחותו ,והפעם

שינסהלמצוא זיכרון טוב.

יום הולדת על

הירח

במדרג האבל והסבל
כזה ,קבוצת התמיכה
למשפחות
נרצחים
הקבוצות הכיגרועותלהשתייך
אליהן.
האנושי ,אם

האנשים שיושבים
שהו
$DN2$ואיכשהו$DN2$

בחדר

ממשיכים
לחיות.

שהם

מותם

"שבועייםלפני
הוא מספר" .לקחת־ אותה לקנות

שנרצחה היה יוםהולדת
לבנות״,

אפשר היה

לשרטט

ונרצחות היא

אחת

ניכר בעיניהם של
ראו את הנוראמכל ,ואיכ־
$TS1$ואיכשהו$TS1$
המיותר של יקיריהם עומד

התינוק,

ובאמת הייתה

דברים,

מסיבה נהדרת.

לבנות על הרצח ,אחת השאלות
הייתה :׳אתה תעשהלנו יום הולדת
אמרתי :׳אני אעשה לכן יוםהולדת

בגשם ,עם

כשבאתי

לספר

שהן

שאלו

הראשונות

כמו

תרצו׳ .הגיע יוםההולדת,

הזמנתי

גם

אנשים

שאמא עשתה?׳

על
גם

הירח
את

אם
החבר
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עוזיעם

ספיר,

אביה של
ז"ל; ״ב־
05:6
בבוקר צילצלה
גרושתי' .בוא
מיד למשטרה',

מעיין

היא
משמאל:

טחיטם

ספיר,

קות

רואס ,נירה לביא ,איציקלוי ,טדילויוז׳קלין

רואס.

"אנשים

מאבדים

את טו\

ההיים,

את

השינה,

התיאבון ,הריכוז ,היכולת לעבוד

אמרה.

ככה

ללמוד"

או

שמעתי ,בלי
פאראמדיק,
של אחותי עם התינוק,וכולם
עצרתי אותם בדלת
את
הילדות ,ומי שלאיכול שלאלבכות,

נכנסו ורק

רצולבכות.

עוזיעם ושרה ספיר

קר
$DN2$הבוקר$DN2$
ואמרתי :׳באנוליום הולדת לשמח

הביתה׳.

היה

בבקשהשילד

נהדר.

חורשיםלפני הבו־
$TS1$הבוקר$TS1$

התגרשו שבעה

ההוא ,שבוצילצל אצלו
הטלפון".מעיין

בערב ,שעה וחצילפני
מדוד,

כמנסהלשמור על

שהיא נרצחה״ ,הוא

ריחוק" .היא

אמרה

ואני דיברנו

בקשר עם נפגעי העבירה ומשפחותיהם
וליידע
היתרלגבי מועדים צפוייםליציאה לחופשה של העב־
$TS1$העבריינם$TS1$,

אותם בין

ריינ־ם,
מספר בטון
$DN2$העבריינם $DN2$,דיון בפני ועדת
שהיא

נשארת

שחרורים

והטיפול־
במישור האישי
הנפשי ,הבריאותיוהכלכלי של

רבים מידרדר אחרי הרצח,

ועשתה

הייתי עובר איתה עם האורגנית

$DN2$ניגנה$DN2$לאחרים
גנה
חנכה׳׳.
היא

והייתה

מכיתהלכיתה ,והיא ני־
$TS1$ניגנה$TS1$

מאושרת .הרוצח

גרמול

המקום שבו

הפלילי,

המשטרה

הפרקליטותאפילו
אמורה לעדק אותם,

מיידעת אותם ומרכז נגהמלווה
קצינה מיוחדת,רב־כלאיאילנה

אותם.

איבגי,

בשב״ס יש היום

שתפקידהלעמוד

ראיתי

אותה

ושחרורמהכלא.

המצב הרבה פחות טוב.

מצבם

לאכול עם אמא .הבנים יבואואליי מחר ,אבל
״ככה אני חי ,במתג מה ,שמח/עצוב .בחוץ אנייכול
להציעלהם .משרד הרווחה אמנם
ואיןלמרינה שום שיקום
צילצל .חש־
$TS1$חשבתי$TS1$
הטלפון הקווי
בבוקר
05:6
ללמוד
להרשותלעצמילהיות עצוב ,אבל ברגע שאני נכנס הבי־
$TS1$הביתה$TS1$
לבחינה .ב־
מעביר השנהלראשונה תקציב לקבוצת התמיכה של האר־
$TS1$הארגון$TS1$,
לסלולרי.
$DN2$חשבתי $DN2$שזה קצת מוקרם ,ומי שצריך אותי יצלצל
בתי
הילדות,
תה
עולהלי חיוך ענק על הפנים.
$DN2$הביתה $DN2$וצריך לשמח את
$DN2$הארגון $DN2$,שעד כהפעלה בהתנדבות ,אולם בכל שאר המובנים
גון,
צילצל .זו הייתה שרה .׳בוא מידלמשטרה׳,
ואזהסלולרי
נופל״.
ברגע שהן לא שם ,אני שוב
משפחות הנרצחים עזובותלנפשן .אין להןאפילו הגדרה
היא אמרה .׳הם רצחו את
מעיין"׳.
לאומי ,כמו שיש
לנפגעי טרור ,תאונות דרכים או
בביטוח
האיפוק נשבר ,ספיר פורץ בבכי .״ככה שמעת־ ,בלי
הוציא סכין
הפסיכופת
הפעילויות העיקריות של הארגון היא הקמת
עבודה .אחת
לגמרי ,הם
פאראמדיק,בליכלום .מע״ן נמצאה עירומה
לא ידעו מי היא .רק בחמש בבוקר גרושתי הגיעה לחפש
מרכז סיוע מיוחד עבורם ,ושר הרווחה יצחק הרצוג ,שהגיע
כרמלה יעקב מרימה תמונה אדומהמהשולחןשעליו
לעזור בכך.
לכנס ,הבטיח
התעללות .אני
חבולה ,אחרי
אותה .היא ראתה אותה שם,
צילומים" .כשצחיקיבל את הדקירהוכל
פיזרה ר״ראבלין
כתוצאה מרצח הוא צער שאין
משפחה
"אובדן בן
ראיתי אותה כבר עם תכריכים ואיפור .אבל גם אז ראו
הדם נשפך ,לא ידעו איךלעצוראותו" ,היא מספרת" .זה
לו״ ,אומרת לרה צינמן,
דומה
סימנים שלאלימותוחניקה״.
יו׳׳ר הארגון ,שבתה גנית
קרה בקניון בבת־ים ,אבל לא היה שם חובש ולאכלום,
נרצחה בגיל  22על ידי בחור שחיזר אחריה ,והיא לא
למפגש הבא מגיעה אישה צעירה ,חיוורת ,שאיש לא
אפילו
אמבולנס לא הביאו .היו שם רק דםוידיים .כשהגענו
נענתהלו" .זהו אובדן שמוח ונפש של בז־אדם אינם
גלילי ,מציגה אותה המנחה ,בתה של אסתר
מכיר .קורין
לעצור את הדם .אנחנו גדים  200מטר מהק־
$TS1$מהקניון$TS1$,
לשם ,ניסינו
מסוגלים לקלוטולהכיל .אירוע כזה מערער את כי־
$TS1$כיטחונם$TS1$
שנרצחהלפני שבועות מעטים על ידיפליט מסו־
$TS1$מסודן$TS1$
גלילי
$Dמהקניון $DN2$,אז רצנולשם .צחי חי עור עשרה ימים ,אבל הוא איבד
ניון,
$DN2$כיטחונם $DN2$של בני המשפחה ,את אמונם בטבע האדם ואת
טחונם
דן
בתל־אביב .״בימים הראשונים
$DN2$מסודן $DN2$בתחנה המרכזית הישנה
למוח".
המון רם .לאעלהלו חמצן
תפישתעולמם .אובדן אכזרי ואלים גורם לתחושת
גלילי.
חשבתי שאני מתה יחד איתה״ ,לוחשת
 xrrנפל על פסיכופתי,עוליםקולות חבריה",העיר
איבוד שליטה על החיים,לאובדן העצמאות והכבוד
׳יש לך חבריםז׳שואלים אותה" ,מישהו לדבראיתו?"
על  100שקל שנפלו לחבר שלו מהכיס ,וההוא הוציא
העצמי,להזדקקות בלתי פוסקתלגורמים שונים כדי
לשמוע" ,היא אומרת.
"לא כל אחדפנוי
סכין״.
לקבל מידעוסיוע .החרדה לשאר בני
בארגוץ מבטיחים לה שקבוצה חדשה עומדת להיפתח
כרמלה יעקב בוכה ,לאמצליחה
המשפחה נעשית
לעצור את הדמעות.
מאבדים את טעם החיים,
אובססיבית וקיומית .אנשים
עבור מצטרפים חדשים ,ושהיא תיאלץלהמתין עוד קצת.
לפני חמש שנים,בגיל  28ערב חתונתו ,נרצח צחי על ידי
את השינה ,התיאבון ,הריכוז,היכולתלעבור אוללמוד,
גלילי מרימה אתעיניה ,מבטה נואש ,ויוצאת .האנשים
נער בן  17שהיה במעצר בית .סעיף האישום הופחת בה־
$TS1$בהסדר$TS1$
מאבדיםעניין בכל מה שהיה מרכז חייהםלפני הרצח.
להריגה ,והנערנירון ל־  20שנות מאסר.
סדר
$DN2$בהסדר$DN2$טיעון מרצח
מסביבלשולחנות ממשיכיםבשלהם .הם לא מדברים על
הכל סביבם נראה טפל וחסר חשיבות".
זה ,אבל הםיודעים היטב מה מצפהלקבוצה של משפחות
בשבוע שעבר הגישה משפחת יעקב בקשהלשב״סלמנוע
"זה סיוט שממנו לאמתעוררים" ,אמרה בכנס רוני
נרצחי השנתיים האחרונות.
שמתגוררת
את יציאתו של הרוצחלחופשה אצל משפחתו
שבתה הודיה נרצחה בידי אביה אלי פימשטיין
קדם,
לא רחוק ממנה.
בגיל שנה ועשרה חודשים .קדם נעדרת כבר זמן רב
״אנייכוללהוציא תמונהמשלי?" שואל עוויעם ספיר,
שאין  17סוף
סיוט
שבתו מעיין בת ה־  15נאנסה ונרצחה בדרך הביתהלפני
מאירועים ציבוריים ומהתקשורת ,מנסה למצואלעצמה
במשרה מלאה ובר־
$TS1$וברגע$TS1$
שלווה באנונימיות" .הייתי אמא
ליאונרדו סיסי טאוור ברמת־גן
חמש שנים .הוא מוציא מתעודת הזהות שלו תמונה של
השבוע נערך במלת
$DN2$וברגע $DN2$אחר הפסקתילהיות.כלומר ,אני עדיין אמא ,אבל
משפחות נרצחים ,תחת הכותרת
כנס ראשון של ארגון
סגול" ,הוא אומר.
סגול" .היא מאור אהבה
מעיין ,לבושה
גע
הילדה שלי בשמיים .אני מודה שאני לא עומדת בפ־
$TS1$בפעילות$TS1$
למודעות את הצרכים
"אפילו הקבר שלה
"השכול השקוף" ,במטרהלהעלות
סגול .אני זוכר תמונה שלה יושבת על
$DN2$בפעילות $DN2$הציבורית .כל דבר מוציא אותי מאיפוס .אנשים
והבעיות הייחודיים של המשפחות .הארגון הוקם ב־ 1998
רגלייםלמעלה ועוברתלעמידת ידיים כמו
עילות
מזרן,מעלה
ביוזמת אורה ברז ,אמה של תמר שנרצחה על גג החנות
באולימפיאדה.כולם מחאו לה כפיים ,והיא הגיבה בחיוך
ששומעים את שמי מגיבים מאוד קשה ,מקבלים רעי־
$TS1$רעידות$TS1$.
$DN2$רעידות $DN2$.אני מעדיפה לא להגיד מי אני כדי לא להתחיל
דות.
"ביתילי" ברמת־גן .במישור החקיקתי הייתה בשנים האח־
$TS1$האחתנות$TS1$
צנוע .רק אחרי שהיא מתה התברר שהיא הייתה חונכת
לטפל באנשים אחרים .אבל אנחנו חייביםלהיות ביחד
בהליך
קיבלו מעמד מסוים
תנות
המוןדברים ,סתם מטובלנ.
$DN2$האחתנות $DN2$התקדמות:נפגעיעבירה
ילדים ננית ספר
היא צריכה

בלי כלום.

ולהילחם על הזכויותשלנו .לא כל עוברתסוציאלית
טראומה כמו
מתחילה יכולה לטפל במישהי שעברה
שלי .איבדתי את הבת שלי ,שהייתה אחת הילדות הכי

ואיפור,

תכריכים

אבל

גם אז

סימנים

חניקה"

עם

של

ראו

עמוד 3

ומטופחות ואהובות שיש״.

מפונקות

מאחייניותיו־בנו־
$TS1$מאחייניותיובנותיו$TS1$,
מספר עלחלום שחלמה אחת
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גדולות״,
$DN2$מאחייניותיובנותיו $DN2$,על הפחד שגם הואיילקח מהן .״אמרתי לה שהן כבר
תיו,
בלעריי .בכלאופן ,אםחלילה
צוחק .״ישלהן חבר ,הן כבר יסתדרו
הילדיםשלכם,אולי אעשה להם קבוצה
לי משהו ,אניאלרלבקר את כל
הוא

קורה

כזו
למעלה״.

״אתה ,עופר,הולךלמצוא אישהולהקים
מיכאלי ,״זה מהשהחלום אומרוכל
אברהם
לקראת חייםאחרים".

הפנים של

משפחה חדשה" ,חותך אותו

השאר זההבלים .אתההולך

הרוצח

״אתם רואים ,המקום הזה מדכא" ,מתעורר פתאום קותי רואס,אביר,

של

רינת בת
הרצח

שנים.

האלה.

ה־  19שנאנסה ונרצחה בדרך הביתה מהעבודהלפני חמש
לא פוענח עד היום".בגלל זה קשה לילבוא למפגשים

יש חצי

אורחים.

כוסמלאה.

כל שנהלפני

$DN2$אחדלא $DN2$חי.
לא
ארוחות זה
אצלנו,.

הנה ,השנה עשיתי חג בבית והזמנתי הרבה

פסח

המצבקטסטרופלי,

$TS1$אחדלא$TS1$
אחד־
דיכאון קשה ,אף

שזה הרבה עבודהוקניות ,שלוש
עבר יחסית לכל החגים האחרים

השנה אמרנו שנזמין אורחים,
ובאמת ,החג הזה

הרבה יותר טוב.
ז׳קלין בישלהאוכל נהדר .אני מאוד נהניתי .אנייודע

שלז׳קלין

היה יותר

קשה ,אבל

זה

מחזיר כוח ,לטפס

מדרגה ראשונה או

שנייה״.

ז׳קלין
אומרת?׳׳ קוראיםקולות נשיים.
"ומה
״המבט שלה אומרהכל״ ,אומרעוזיעם ספיר,
הצנומה והמכווצת,עיניה פעורות כמנסות להכיל

מצביע על

האישה

את כמויות

הכאב

שבחדר.

״שלומי כרגע לא כל
בת,
$DN2$מתקרבת $DN2$,קשהלי מאוד שעוד לא נתפסהרוצח,ואני כלהזמן עסוקה במכתבים
למפכ״ל ולשר שלא ישכחו את הפרשה ,מנסה לשים אותה בכותרות.
פתאום קותי נחת על" שהוא רוצהלעשות את החג הזה .בהתחלה לא
פעולה .הייתי כמי מרח־
$TS1$מרחפת$TS1$,
רציתי ,אבל אמרתי שעדיף לאלריב ושיתפתי
כלום ,אבלבחול המועד הרגשתי את
$DN2$מרחפת $DN2$,עשיתי מה שצריך ,לא הראיתי
פת,
כךטוב״ ,אומרת
ז׳קלין רואס" .האזכרה מתקר־
$TS1$מתקרבת$TS1$,

הכאב מאור־מאודחזק״.

״את בישלת

ועשיתסלטים והייתה אווירה מאוד נוחה והיה יפה השו־
$TS1$השולחן״$TS1$,

$DN2$השולחן״ $DN2$,אומר לה
לחן״,
בעלה" ,ואת עשית את זה .רק את".
לכולם" ,היא מסכימה" .לא היוויכוחים על מה
״זה באמת היה טוב
שיש בבית כל הזמן.

נעשה בחג ,נמנע המתח הזה
עם צורתהאבלותשלי ,אבל הפעם זהעבד״.

הוא לא

מסכים איתי,

"את לא מכירה את הפרצוף של הרוצח״ ,אומרת לה בתדהמהאילנה
חג׳ג' ,שבנה רז בן ה־ 16נרצחלפני שלוש שנים בדקירות סכיןלליבו
במהלך קטטה
בהרצליה.
בכל

הרוצח מאושפז מאז במוסד פסיכיאטרי.״אני,
מפרנסת את

האח של

הוא לא נמצא כמקרה בסביבה .אבל

שאץ

אם אני לא

פעם שאני קונה בחנות ,אני חושבת

הרוצח ,את

הדודשלו,

אם

זה

פניםלרוצח ,זהמטריף".
"אני לא חושב שזהמטריף" ,אומר קותי רואם" .אם יתפסו אותוויית־
$TS1$וייתנו$TS1$
נו
$DN2$וייתנו$DN2$לו שנתיים והואייצא ,אני לא יורע מה אעשה .ככה אנייכוללחשוב
ואולי הוא מת .אני מוחק אותו מהמוחשלי.
שאלוהים כבר העניש אותו
המשפט זה בכללעונש ,ראיתי את איציק ועדי בתקופה של המשפט
שלהם (משפחתלוינאלצהלהתמודד בבית המשפט,בין היתר ,עם הקנ־
$TS1$הקנטות$TS1$
$DN2$הקנטות $DN2$של משפחת הפשעאבוטבול
טות
וחייליה ע״פ) ,וזה אללהיסתור״.
"הייתהאצלנו אמא של אסף שטיירמן במשך ארבע שנים ,ער שנ־
$TS1$שנמצאו$TS1$
$DN2$שנמצאו$DN2$הרוצחים" ,מספרת צינמן".שאלתי אותה מה ה־העדיף,להתייסר
מצאו
עד שהם נמצאו אוהזוועהשהתגלתה ,והיא אמרה בפה מלא שהיא מע־
$TS1$מעדיפה$TS1$

$DN2$מעדיפה $DN2$אתהוודאות".
דיפה
"לסגור איזה
מעגל",

״שהרוע יתנקזלמקום
שלוש

חג׳ג׳.
אומרת
אחד״ ,מוסיף

לוין,
אמיר

נרצחהלפני

שאמו

שנים על ידי שמ במדרגות ביתה.

״אנחנו יושבים פהוכועסים ומתרגזיםוכל החיים סובבים סביב הקטע
הזה" ,אומרת נירה
לביא ,שבנה חגי נרצחבגיל "24ואני חושבת
שכולנו

לעבוד על ההתמודדותשלנו ,כי אין צדק,זהו,ולא
צריכים
נגמור את החייםשלנובמלחמה על הצדקשלנו.
להם יש את הצדק שלהם והם מאמינים כזה ,אז על מה
נילחם ,על עוד
לרוצחים?״
שנה או שנתיים
כדאי שאנחנו

השופטים ,עורכיהדין,

עליי" ,אומרת להצינמן",אבל
"עכשיו את תכעסי
אם הרוצח של חגי ,במקום שני מאסריעולם

איך היית מרגישה

מצטברים

היה מקבל שלוש

שנים?"

"כמושלנו,הבושה",

מרכינה את

אלון הורשע בהריגהונשלח לשלוש

מיכאלי,
ראשה מזל

שרוצח בנה

שנות מאסר.

״אתם רוצים שאספר לכם מה שסיפרו לי על
שלי?״ מתפרצתלביא ,״אני לא רוצהלדעת! אני רוצהלדעת שירו בו
ודי,ולאלהרוס את החייםשלי ,לאלשקוע בתוךזה״.
״אם כל רוצחיקבל שני מאסרי
עולם ,זה ימנע את הרצח שלהילדים
איך

שחטו את הבן

שלכם או של הבתשלי?" שואל רואס.
״אני פוחדת להיקשרלנכדים הקטנטניםשלי" ,עכשיולביא
״הם מנסיםלהתקרב ,אחת מהם ממש נדבקתאליי ,וזה נורא מפחיד
אותי .אני פוחדת שיקרה להם משהוולאיכולהלהתמודד עםהפחד".
"מייעזור
לנו?״ שואלת ערילויבייאוש.

בוכה.

"אנחנונעזור
לעצמנו",

הקבוצה הזאת ,ממשככה*.

קמה

ממקומהאילנה
חג׳ג׳.״אני חיה בזכות

