
>1שלו הצפונית הנפה סמלהגיבור
 קור־רחז שגילה אפרתי,

ה העבריין אחרי בדלקו למופת, ומסירות
אותו. לחנוק וניסה עיסו שנאבק מועד

 ממחה שוטרים ניצבו שבוע תוך פעמיים
 המיקרים בשני פני־המוזת. מול תל־אביב

 תפקידם, ממילוי להתחמק בקלות יכלו הם
 וכי מדי, רב היה הסיכון כי אחר־כך לטעון

 את להציל על־מנת המערכה את נטשו הם
חייהם.

 לובשי־ שני צעדו המיקרים בשני אולם
 זכו באומץ, הסכנה פני מול אל המדים

 מפקדיהם מצד רבים לשבחים בעקבות־כך
ולאהדת־הציבור.

ב כך על ששילמה שוטרת, היתר, אחת
 עם יחד שרדפה ),21( קוממי יונה חייה:

ש לים, אברהם אחרי אגסי גליה הסמלת
 מול המדרכה, על טירוף בחמת השתולל

 ברמת־גן ביאליק ברחוב 22 מספר הבית
).1460 הזה (העולם

ה הדי את ששמעה הצעירה, השוטרת
 אנשים שני של לחייהם קץ ששמו יריות
 לב־הכהן, שמואל עורך־הדין של בביתו
 הגבר של בידיו הטעון האקדח את ראתה

 הסימטות. אחת לכיודן בבהלה שנס ההיסטרי,
 את מסכנת היא אחריו ברודפה כי ידעה היא

 דלקה פעמיים, חשבה לא היא אולם חייה,
אותו. והשיגה אחריו

 בודדת יריד, פילחה שניה באותה ממש
 בעוד להינשא שעמדה קוממי, הדממה. את

בדמה. מתבוססת תחתיה כרעה שבועיים,
 שהיתר, הסמלת גילתה פחותה לא גבורה

 השבוע: אגסי סיפרה יונה. בחברת עת אותה
 אחריו. לרדוף התחלנו הרוצח את ״כשראינו

 והיתד, רגע עוד אותו. להשיג עמדה יונה
 החזיק שהוא ראיתי אני יד. עליו שמה
 לנו היה לא רגע באותו אבל אקדח, בידו
אותו. לתפוס רצינו לחשוב. זמן

 שהקנה ראיתי יריה. נשמעה רגע ״באותו
 בהתחלה נפלה. יונה אש. פלט האקדח של
 במהירות התרחש הכל קרה. מה הבנתי לא

 קרה. בדיוק מה לתפוס יכולתי שלא כזאת,
 אחריו. לרדוף המשכתי הכל למרות אבל
 יריה. נשמעה ושוב פתאום, הסתובב הוא
 שמר,חזה וראיתי ליונה מהר רצתי נפל. הוא

או אסף דקות שתי כעבור דם. יורד שלד,
למקום.״ שהגיע האמבולנס תה

השו של ארונה את המונים ליוו למחרת
 שהתכוננו קרובי־משפחתה, האמיצה. טרת
 אותה ליוו חג־כלולותיה, את בקרוב לחוג

 בבית־ הצבאית החלקה אל האחרונה, בדרכה
בקרית־שאול. הקברות
לתפ ומסורה טובה שוטרת היתד, ״היא

 חברתה על הסמלת השבוע סיפרה קיד,״
היא המיקרה לפני יומיים ״רק שנרצחה.
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בחשיכה התאבקות
 הכרתי אני אבל שלי, היחידה אל הועברה

 זכתה קוממי יונה כי מקודם, עוד אותה
ב האדיבה ,השוטרת בתואר קצר זמן לפני

יותר׳.״
^ ^

בצוואר סימגי־חכיקה
 פחות ולא מרתקת פחות לא ראמה ך■■

 מול השבוע, בסוף התרחשה מסוכנת ן
 גם בתל־אביב. חיפה בדרך 21 מספר הבית

 פני־ את אלמוני סמל־משטרה קידם כאן
 כשניצב להערכה, ראוי באומץ־לב הסכנה
 אלים, עבריין מול לבדו, אחדות לשניות

 שם היה במועדה שהגיעה העזרה שאלמלא
לחייו. קץ

ממש שעלה ורחש שימשה של נפץ קול
 את היפנו חיפה, בדרך תרמואיל חברת רדי

 ללכת שאיחר חשדן שכן של תשומת־ליבו
המשטרה. את להזעיק מיהר הוא לישון.

ל מיהרה מהמוקד שנשלחה ניידת־הסיור
בתכו כנראה הרגישו הפורצים אבל מקום,

 האחרון. ברגע להימלט ניסו שסביבם, נה
ה־ התגנבו השימשות, אחת את ניפצו הם

צוזארו. על סימני־חניקה השאיר אותו,
ה של חברו במקום הופיע רגע באותו

ש המקום את בחשיבה לאתר שניסה סמל,
 אפרתי את ראה הוא היריות. נשמעו ממנו
 סבור היה חסר־הכרה, האדמה, על שרוע

והרגו. בו ירה האלמוני כי
ו אקדחו את שלף הרבה, חשב לא הוא

ה של בעכוזו שפגע הכדור, בצעירי. ירה
ארצה. אותו הפיל עבריין,

★ ★ ★
בצ׳יקאגו כמו

 ועד מכף־רגלו כתחבושות טון?
ג ב צעירי אלברט השבוע עמד ראשו, ׳

 יהודה התל־אביבי שופט־השלום של אולמו
לו. המיוחסת באשמה כפר הוא טרייביש.

 לא הזה. המשרד בתוך הייתי לא ״אני
 השופט, כבוד רואה, אתה שמו. מה יודע
 ההוא, המשרד שם מה יודע לא אפילו אני

 לתוכו.״ פרצתי שאני אומרים שהם
 טייל הוא ממנו. רוצים מה הבין לא הוא

מאוחרת. בשעת־לילה לתומו, סתם־כך, לו

 בקתות־האק־ היכו הם מכות־רצח. מכות.
 והיכו, והיכו ר,יכו שלי. הראש על דחים

הממ השוטרים מכות. מרוב שהתעלפתי עד
 הם ושקרנים. רוצחים כולם האלה, זרים

 וחף- שקט בן־אדם על בלילה מתנפלים
 ומרביצים בצ׳יקאגו כמו עליו יורים מפשע,

 לפה, באים הם אחר־כך מכות־רצח. לו
 שהכל סיפורים מיני כל עם השופט, כבוד
 מילר, אף השופט, כבוד שקר, הכל שקר.
 לא העניין. מכל בכלל יודע לא אני אמת.

 ככה, סתם טיילתי, רק גנבתי. לא פרצתי,
 לטייל כבר אסור יש? מה הלילה. באמצע

בלילה?״
★ ★ ★

מקצועית סולידאריות
 ה־ עצרה ר,מיקרה לאחר שעות מה ץ*
 כחשוד שפיצר, אביגדור את משטרה ^

 נציג־המשטרה צעירי. עם בשיתוף־פעולד,
 חוליית־השוטרים, כי בבית־המשפט סיפר

 שהיה נוסף באיש הבחינה במקום, שהיתר,
להי הצליח לדבריהם, ואשר, צעירי עם יחד

בעוד־מועד. מהמקום מלט
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ימים. לעשרה תא־המעצר, אל מובל שפיצר בתמונה: צעירי. עם
ב כפר בית־המשפט, אל השבוע שהובל |צעיו חשוד

בקיר־ טייל כי טען לו, המיוחסת אשמה
בית־המשפט. בחצר תחבושות, העטוף צעירי, בתמונה: המקום. בת

ה בסיוע לחמוק ניסו החלון, דרך חוצה
 השוטרים של הדקה השרשרת דרך אפלה

המקום. את שהקיפו
 שלום הסמל הבחין אחדות שניות כעבור

 על קפא הוא מולו. שחמקה בצללית אפרתי
 אחר ברדיפה פתח ומיד לשניה, מקומו

 היה כבר בקלסתרו כשהבחין האלמוני.
 אלברט אבל אוחו. תפס הוא מדי. מאוחר
 לא גם הוא אתמול. נולד לא )27( צעירי
הקוד ההרשעות עשרות משוטרים. מפחד
ה הקאריירה במשך לצבור שהצליח מות׳

 התל־אביבי, התחתון בעולם שלו ארוכה
עדים. כמאה כך על להעיד יכולות
זו מבט ברודפו שלח לשניה, נעצר הוא

 כל בלב חלחלה להעביר עשוי שהיה עם,
 סמל־המשטרה אבל אותו. שהכירו אלה

 הפורץ על הסתער הוא נרתע. לא אמיץ־הלב
 לא צעירי אבל אותו. ללכוד ניסה הוותיק,

בנקל. נכנע
או טילטל הסמל, את ללפות הצליח הוא

אפ ששלום יתכן בגרונו. אותו ותפס תו
 אלמלא בחניקה, מותו את מוצא היה רתי

 של מידיו להיחלץ האחרון ברגע הצליח
צעירי.
 אבל צעק. בך,״ אירה תפסיק לא ״אם
 לא הוא בחמת־זעם. להשתולל הוסיף צעירי

כל־כך. רבה בקלות עצמו *ת להסגיר רצה
 את כיוון הסמל יריה. נשמעה רגע באותו

 יריית־ עוד החולי. המישטח אל אקדחו
 חידש ולאחריה הדממה, את פילחה אזהרה
ה אבל הסמל. על הסתערויותיו את צעירי

 של גופו אל האקדח את אפרתי כיוון פעם
בזרועו. פגע הפורץ,
 עם להיאבק צעירי הוסיף ושותת־דם פצוע

הפיל עליו, הסתער הוא איש־המשטרה.

 הסתכל מהחיים. מבסוט והיה סיגריה עישן
הקריר. התל־אביבי מהלילה ונהנה בכוכבים
 ״חשבתי, יריות. שמע הוא פתאום

ה כבוד יורים, בצ׳יקאגו. נמצא אני יעני,
לעשות.״ מה יודע לא ואני יורים, שופט,

 קרא שמישהו פתאום שמע הוא אחר־כך
 שהופיע האלמוני מי ידע לא הוא אבל לו,

 אפילו לו. להרביץ והתחיל בחושך פתאום
 את שמילאו הוותיקים, מיודעיו הסרסורים,

חיו את להסתיר התקשו בית־המשפט, אולם
 יכול אחד כל לא כי היטב ידעו הם כיהם.

צעירי. את להפחיד
★ ★ ★

הלילה באמצע אקדח
 אותי להפיל האלמוני ניסה

 להרוג רוצה שהוא חשבתי הארץ. על1^/<
 פתאום מוציא שהוא שראיתי מפני אותי,
 באמצע אקדח השופט, כבוד לך, תאר אקדח.

הלילה.״
 האקדח את להוציא קודם־כל ניסה הוא
 ניסה כדי־כך ותוך סמל־המשטרה, של מידיו
בטחון. ליתר אותו, לחנוק
 מופיע ״אחר־כך הסוף. היה לא זה אבל
 בישבן. יריד, לי ותוקע מישהו עוד פתאום

ה באמצע מאחורנית יריד, בסרטים. כמו
עדיין. נגמר לא העסק אבל לילה.״

והת שוטרים הרבה עוד באו ״פתאום
 שאני להם איכפת היה לא עלי. נפלו

כדו שחטפתי להם איכפת היה לא פצוע,
 הוציאו הם כלום. להם איכפת לא רים,
 שהם חשבתי רגע ועוד שלהם, האקדחים את

לי. הרביצו רק הם אבל אותי. יהרגו
סתם לא במכות. אותי הרגו ״כמעט

 הוא בביתו. )25( שפיצר נעצר למחרת
 כי טען לו, המיוחסת באשמה השבוע כפר

 יודע לא ״אני אליבי. להוכיח ביכולתו יש
 לשכנע ניסה השופט,״ כבוד דבר, משום
 המלוכלכים באים פעם ״כל מאיים. בקול
 משהו להם יש יום כל אותי. לעצור האלה
 על אותי ועוצרים באים הם אחד יום נגדי.
 פעם התפרצות. נסיון על אחר ויום שוד,

 עם יחד כשהייתי ברחוב אותי עצרו הם
 אמרתי: איתנו! בוא לי: אמרו שלי. החברה

 תתווכח. ואל איתנו בוא אמרו: יש? מה
ברירה?״ יש הלכתי.

 כי בקלות להוכיח יצליח כי טען שפיצר
ה וכי העניין, לכל שייכות שום לו אין

 עי־ לחסל כוונה מתוך לו מתנכלת משטרה
ישנים. חשבונות מו

 חבל במעצר. סתם לשבת רוצה לא ״אני
 להעיד יכול אלברט אפילו שאשב. הימים על

יום.״ באותו בכלל אותו ראיתי שלא
 מקצועית, סולידאריות גילה צעירי אלברט

 כלל המיקרה ביום בי בקולי־קולות הודה
הוותיק. ידידו עם נפגש לא

בידיהם, כבולים החשודים, שני כשהובלו
 בחוץ, להם שהמתינה מכונית־האסירים אל

 שחרחורת פרוצה של מבטיה אותם ליוד
 השוטרים של יומם יגיע ״עוד .16 כבת

 מבשר- בקול הבטיחה האלה,״ המלוכלכים
 לא צעירי אלברט עם שמתחיל ״מי רעות,

חי!״ יוצא
מיו סימני־התרגשות גילה שלא היחידי

 לאחר השבוע. של איש־המופת היה חדים
 סמל חזר אינילוב, בבית־החולים שאושפז

 של בחוליית־הסיור לתפקידו, אפרתי שלום
 ליל־ את לשכוח ניסה הצפונית, הנפה

עליו. שעבר האימים
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