
הכלולות

התנהגכברהוא

באגרסיביות

בו־מאיועודד

יומיים40ה־בןבעלהאתרצחהכישהודתהמתל־שבע,וחציבתנערהשלשדורגה

והמורכבהקשהחייהסיפוראתחושפתמינית,אותהלתקוףשניסהכיווןשנישאולאחר

בעלהתחתנהשעברובשבת!לחייהלשיםניסתהוהתגרשהבעברנישאההיא

"נשקולאורינוב:תומרדינה,עורךבעזהבעברשהתגוררמשוחרראסירעםכורחה

פסיכיאטרית"להסתכלותאותהלשלוח

יוסףהרצל"ום:ציבו־מאיועודד

ncrnr anאותיהכריחושלי״במשפחה

לאבכללואניאיתולהתחתן

כו־בעלאותיחיתנורציתי.

רחי.

$TS1$.כורחי$TS1$

$DN2$.כורחי$DN2$לה־אסכיםשאנילמה

תחתן

$TS1$להתחתן$TS1$

$DN2$להתחתן$DN2$ממנישמבוגרגברעם

להיותשיכולגברעםלהתחתןשנים?23ב־

הואהכלולותבלילעודבעלי?ולאשליאבא

לר־החלטתיולכןבאגרסיביותאליהתנהג

צוח

$TS1$לרצוח$TS1$

$DN2$לרצוח$DN2$.זה״.אתתכננתיאותו

מתל־שבעוחצי17ה־בתהנערהסיפרהכך

המ־לחוקרי40ה־בןבעלהברצחשחשודה

שטרה

$TS1$המשטרה$TS1$

$DN2$המשטרה$DN2$לאחרקצרזמןאותהלעצורשהגיעו

שעבר,חמישיביוםבעלהאתלמוותשדקרה

לו.שנישאהלאחרבלבדיומיים

הערבבשעותכיהעלתההמשטרהחקירת

ברכבובעלההנערהנסעושעברחמישיביום

הנ־במהלךבעומר.משחקיםלגןסמוךפרטי

סיעה

$TS1$הנסיעה$TS1$

$DN2$הנסיעה$DN2$ולטענתהטרי,הזוגבניביןויכוחפרץ

לתקוףעומדבעלהכיחששההיאהנערה

מספראותודקרההיאבתגובהמינית.אותה

שנהגהבעלהעליון.גופובפלגפעמים

בע־והתנגשההגהעלשליטהאיבדברכב

מוד

$TS1$בעמוד$TS1$

$DN2$בעמוד$DN2$,באזורחשמללהפסקתשגרםמהחשמל

התאונה.

במרחקמשחקיםבגןנמצאההבעלגופת

ועלהתאונה,ממקוםמטריםעשרותכמהשל

גםבעלהאתהנערהדקרההמשטרהחשדפי

הדקירותבעקבותמהרכב.שנמלטלאחר

הסמוך.המשחקיםבגןהתמוטטהוא

משטרתבתחנתהוקםהמקרהבעקבות

שלבפיקודומיוחד,חקירהצוותהעיירות

ומודיעיןבילושקציןאבוקסים,שירפ״ק

אמרברצח״,החשודה״הנערהבתחנה.

יניבסנ״צהעיירות,משטרתתחנתמפקד

שהודיעהזו״היאהנגב׳,ל׳ידיעותשלמה

כו־בעלה.אתדקרהשהיאכךעללמשטרה

חות

$TS1$כוחות$TS1$

$DN2$כוחות$DN2$אותהאיתרולמקוםשהגיעוהמשטרה

נחקרהנעצרה,היאהאירוע.לזירתסמוך

למוות.בעלהאתשדקרהבכךוהודתה

אלקרנאווי:פרופ'

מחייבהזה"המקרה

בחברהביתבדק

לכפותשלאהבדואית

בניםעלנישואים

במגזרבנותועל

צריךלרצונם.בניגוד

בחברהאותם.לשתף

להביןצריכיםהבדואית

משתנה"שהעולם

"עבורהאורינוב:עו״ד

שנייםנישואיםאלההיו

היאהמקריםובשני

רבים.ייסוריםעברה

שעותכיטענההיא

ניסההרצחלפניאחדות

בהלבצעהטריבעלה

ובניגודמינייםמעשים

כלפיהוהתנהגלרצונה

באגרסיביות"

האירועאתושחזרהגרסתהאתמסרההיא

עדייןהחקירהמכן.לאחראחרותשעות

נמשכת".

הובאההרצח,לאחרשעות24שישי,ביום

בבאר־שבע,השלוםמשפטלביתהנערה

ימים.בשבעהמעצרהאתהאריךאשר

ות׳והכבלילויכוח

קיב־ברצחהחשודההנערהשלבמשפחתה

לו

$TS1$קיבלו$TS1$

$DN2$קיבלו$DN2$לפנייומיים״רקהרצח.דבראתבתדהמה

המשפחה,מקרוביאחדסיפרהזה״,האירוע

היתהבסדר.היהנראהוהכלחאפלה״עשינו

אמרהלאהיאושתייה.מוזיקההיושמחה,

כיבמשטרהטועניםשני,מצדכלום״.לנו

כשנעשתהעודכילחוקריהסיפרההנערה

באופןהודיעההיאבעלה,לביןבינההכרה

שמבוגרלגברלהינשאמסרבתשהיאנחרץ

מספ־במשטרהשנה.20מ־בלמעלהממנה

רים

$TS1$מספרים$TS1$

$DN2$מספרים$DN2$אףשהיאהחוקריםבפניציינההנערהכי

אותהיכריחואםלחייהשתשיםאיימה

בניגודהיוהאלהושהנישואיםאיתולהתחתן

לרצונה.

כיסיפרברצחהחשודההנערהשלאחיה

המ־כברהיאאחותו,שלהצעירגילהחרף

פיקה

$TS1$המפיקה$TS1$

$DN2$המפיקה$DN2$עלעלואלהנישואיןבעבר.להינשא

בגירושין.והסתיימושרטון

שבההראשוןמבעלהגירושיםאותםלאחר

עדבווהתגוררהמשפחתהלביתהנערה

עזהתושב40בןגברהשני,לבעלהששודכה

עללספרידעהאחגםמשוחרר.ואסירבעבר

הכלולותבלילשהתגלעהסוערהוויכוח

שהסתייםויכוחובעלה,הצעירהאחותושל

הבעל.ברצחמכןלאחריומיים

אמרכזה?״,דברשיקרהלעצמותאר״מי

חשב״מיברצח.החשודההנערהשלאביה

הבעלעםלקרות?בכלליכולכזהשדבר

לההבטחתילהתחתן.רצתהלאהיאהראשון

בביתאתנוהתגוררהוהיאתתגרש,שהיא

מאמיןלאאניהשנייה.בפעםשהתחתנהעד

אזולאימאירצילום:קבלוגדיצילום:
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ליוסיפרהאליהתקשרההיאשקרה.למה

לב־הפסיקהלאהיאבעלה.אתדקרהשהיא

כות.

$TS1$.לבכות$TS1$

$DN2$.לבכות$DN2$שמעולםילדהזושקרה.ממההמוםאני

מישהו״.עלידהרימהלא

כילספרגםידעוהנערהשלבמשפחתה

סניגו־לחייה.לשיםניסתההיאבעבר

רה

$TS1$סניגורה$TS1$

$DN2$סניגורה$DN2$תומרעו״דברצח,החשודההנערהשל

הם־מטעםאותהלייצגשמונהאורינוב,

נגוריה

$TS1$הםנגוריה$TS1$

$DN2$הםנגוריה$DN2$:עצובבסיפור״מדוברהציבורית

חייםמסלולשעברהקטינהשלומורכב

וישבעיצומההחקירהשיער.ומסמרקשה

לשלוחנשקולהנפשי.מצבהאתלבדוק

היועבורהפסיכיאטרית.להסתכלותאותה

היאהמקריםובשנישנייםנישואיםאלה

שעותכיטענה,היארבים.ייסוריםעברה

לבצעהטריבעלהניסההרצחלפניאחדות

והתנהגלרצונהובניגודמינייםמעשיםבה

למ־שדיווחהזוגםהיאבאגרסיביות.כלפיה

שטרה

$TS1$למשטרה$TS1$

$DN2$למשטרה$DN2$גילהלמרותעברה,היאהאירוע.על

הביעהואףפשוטהלאחייםמסכתהצעיר,

בחורההיאהכלבסךאובדניות.כוונותבעבר

אומללה״.

שנע־המשפטיבדיוןהודיעאורינובעו״ד

רך

$TS1$שנערך$TS1$

$DN2$שנערך$DN2$שהנערהלבקששוקלהואכישישיביום

מצבהלבחינתפסיכיאטריתבדיקהתעבור

הנפשי.

n1Y/yבית"בדק

הציבוראתזעזעוהאחרונותבשנתיים

ביןהבדואי,במגזרשאירעורצחמקרימספר

המש־כבודחילולשלרקעעלאלההיואם

פחה

$TS1$המשפחה$TS1$

$DN2$המשפחה$DN2$משפחתיסכסוךבשלאלההיואםובין

אחר.אוכזה

רהטתושבתנטלה2011בפברוארב־

בכלתהלמוותוירתהבעלהשלאקדחואת

דקרה2012בספטמבר19ב־בהריון.שהיתה

בניילדיה,שלושתאתלמוותרהטתושבת

נוספת.בתופצעהושמונה,ארבעחודשיים,

אתתל־שבעתושברצח20בנובמבר26ב־

שהיארומנטיקשררקעעל15ה־בתאחותו

המשפחה.לרוחבניגודושהיהניהלה

מאודבסוגיהכאןשמדוברספק״אין

פרופ׳הנגב׳ל׳ידיעותאומרמורכבת״,

האק־המכללהנשיאאלקרינאווי,עליאן

דמית

$TS1$האקדמית$TS1$

$DN2$האקדמית$DN2$לעבודההמחלקהסגלואיש׳אחוה׳

אשרגוריון,בןבאוניברסיטתסוציאלית

הבדואית.בחברהשונותסוגיותבעברחקר

שמקודמיםושינוייםפתיחותרואים״אנחנו

שני,ומצדהרמות,בכלהבדואיתבחברה

החברהבתוךוהתנהגויותמנהגיםעדייןיש

המודרניהעידןאתתואמותשאינןהבדואית

האלפיים״.שנותשל

מצייןהבדואי״,במגזרוהבנים״הבנות

המוד־לעולם״נחשפיםאלקרינאווי,פרופ׳

רני

$TS1$המודרני$TS1$

$DN2$המודרני$DN2$הםלמעשה,והם,מכךהמשתמעכלעל

המודרניהעולםעולמות.שניביןנמצאים

כמומצבים,ישאבא.ביתשלהישןוהעולם

שמכריחיםהאחרון,השבועבסוףשקרהזה

כו־בעלמבוגרלגברלהינשאצעירהנערה

רחה.

$TS1$.כורחה$TS1$

$DN2$.כורחה$DN2$שאותההעובדהגםהיאמזאתחמורה

קו־נישואיםהצעירבגילהחוותהכברנערה

דמים.

$TS1$.קודמים$TS1$

$DN2$.קודמים$DN2$באשרלעומקבדיקהמחייבבהחלטזה

בעבר.חוותהשהיאהטראומטיותלחוויות

חוויותחוותהוהיאילדההכלבסךהיא

אתלהביןצריךאותהששופטיםלפניקשות.

שהביאולמצביםנקלעההיאשבגינןהסיבות

עשתה״.שהיאמהאתלעשותאותה

הנישואיפכיבחקירתהטענההגערה

מת־בלתיהרינשמעזהעליה.נבטוהאלה

קבל

$TS1$מתקבל$TS1$

$DN2$מתקבל$DN2$המודרני?בעידןהדעתעל

המקרההרב,לצעריהעניין.בדיוק״זה

שלאהבדואיתבחברהביתבדקמחייבהזה

במגזרבנותועלבניםעלנישואיםלכפות

בחברהאותם.לשתףצריךלרצונם.בניגוד

משתנה.שהעולםלהביןצריכיםהבדואית

אילוסטרציהצילוםלהתחתןאותההכריחומשפחתהשבניטוענתהנערה
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frqrcולנקוטלהמשיךאפשראי

Cjהןאלוכפייה.שלבשיטות

ואינןזמנןעברשכברשיטות

שינוייםישאלה.לימינומתאימות

אבלהבדואית,בחברהשחלוותמורות

התקדמנושלאמצביםגםישלצערי

מקום״.לשוםבהם

הפתבמןצריביבהבדואיתבדוברד!

הזה?מהאירועלקדוימלהפיק

חשיבהדורשכזהאירוע״בוודאי.

אנחנווהיכןחייםאנחנוהיכןמחדש,

17בתשנערהמצבייתכןלאנמצאים.

להתחתןכדישניים.נישואיםתחווה

צרי־הנעראוהנערהמשפחהולהקים

כים

$TS1$צריכים$TS1$

$DN2$צריכים$DN2$וגםפיזיתגםלכך,בשליםלהיות

נפשית״.

מע־שלבשלגבפהשישלהיותיבול

רבות

$TS1$מערבות$TS1$

$DN2$מערבות$DN2$שלאפילואווהרווההההינוף

הנערה?שלמשפהתה

המערכות.כלשלכשלוןפה״יש

החינוך.במערכתכזונערהשלמקומה

והנשרהנשירהשלתופעהשישנכון

זהאבלהבדואי,במגזרהחינוךבמערכת

צריכהנערהשקרה.מהאתמצדיקלא

ומוכנהבשלהכשהיאלנישואיםלהגיע

חשובהסוגיהזוכפייה.מתוךולאלכך

ביותר״.

מעמדהכימצייןאלקרינאוויפרופ׳

נמוךהערביתבחברהגרושהאישהשל

שהתגר־אישהשלוסיכוייהביותר,

שה

$TS1$שהתגרשה$TS1$

$DN2$שהתגרשה$DN2$נמוכיםהםשובלהינשאמבעלה

ביותר.

אלקרי־פרופ׳מאבחןכזו״,״מציאות

נאווי,

$TS1$,אלקרינאווי$TS1$

$DN2$,אלקרינאווי$DN2$שבדרךשנייםלנישואים״מביאה

הרבהאיןיפה.עוליםאינםהםכלל

סו־גםזוגרושה.לאישהבחירהחופש

גיה

$TS1$סוגיה$TS1$

$DN2$סוגיה$DN2$אתלבדוקצריכההערביתשהחברה

עצמה״.

אותהעלעברמהלהביןיבולאתה

בעלה?ברצהשהשודהנערה

מבליהדעות.לכלקשהאירוע״זה

להביןצריךהמקרה,בפרטימצוישאני

הסי־ואתנערה,אותהשלמניעיהאת

בות

$TS1$הסיבות$TS1$

$DN2$הסיבות$DN2$הגיעה.שהיאלאןאותהשהביאו

שהיאהטראומותאתלבחוןגםצריך

בתנערההכלבסךוהיאבחייה,עברה

ילדה״.עודהיא17

אל־פרופ׳מסכםהבדואית״,״החברה

קרנאווי,

$TS1$,אלקרנאווי$TS1$

$DN2$,אלקרנאווי$DN2$מחדשחשיבהלעבור״חייבת

שהתאיםמהשינויים.שחלוולהבין

לימינומתאיםלאכברעברולשנים

אלה״.

בעומר:האירועאחרשעתיים

הנשיאyfnnסמוךרצוו

סכסוךרקעעלרצחהחשדפיעלהתרחשבעומרהרצחלאחרכשעתיים

הבדואי.במגזרמשפחותבין

הימ־עלדיווחבמשטרההתקבלשעברחמישיבליל52:22לשעהממוך

צאות

$TS1$הימצאות$TS1$

$DN2$הימצאות$DN2$להקמתעבודותמתבצעותבובמתחםרכבכליבתוךאדםגופת

שהוזעקוהמשטרהכוחותהנשיא.אשלהמפרלביתממוךהרכבתגשר

הפזורהתושב(,49אבו־םביתםלימאןיוסףשלגופתואתמצאולמקום

למ־שהגיענגבמד״אשלפרמדיקיםצוותבמתחם.רכבבתוךהבדואית,

קום

$TS1$למקום$TS1$

$DN2$למקום$DN2$מותו.אתקבע

לעבו־כבדיםכליםנמצאיםבובאתרלילהכשומרשהועסקאבו־סבית,

דות

$TS1$לעבודות$TS1$

$DN2$לעבודות$DN2$,אלימותסימנינמצאוגופתוועלבראשו,ירויכשהואנמצאעפר

קשים.

קצר,זמןבתוךאךפלילי,באירועמדוברלאכיבמשטרההעריכותחילה

ונראהיריות,נשמעולפיהןמהזירהעדויותהתקבלושבמשטרהלאחר

פלילי.רקעעלבוצעשהרצחההערכההתחזקהמהמקוםשנמלטרכב

עמר,פרץתנ״צהנגב,מרחבפקדשלבראשותומצב,הערכתלאחר

נגב.המרכזיתהיחידהעלהאירועחקירתהוטלה

״כיטבו,נאוהרפ״קהנגב,מרחבמשטרתדוברתאמרההיא״,״ההערכה

צוותהוקםהבדואי.במגזרמשפחותשתיביןישןסכסוךהואלרצחהרקע

חשודיםנעצרוטרםכהערהאירוע.לחקירתנגבבימ״רמיוחדחקירה

במעשה״.

חשמלבעמודהתנגשהנרצח.שלהרכב

הבנייהבאתרמשטרהכוחות
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