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ממאיס

במדינה
משטרה

י האזרח אח דש*ע איך
 אמרו רשידן,״ בלי ״סע

 ;:דו והכישו — ;הנ7 השומרים
רשיון. בזי שגס? 7? ״ח דו

 קופה הפיאט את עצר )52( חסון יוסף
 בידו לו שנופף השוטר הדרך. לצד •שלו
 הרשיונות ״את המכונית: חלון אל קרב

באדיבות. השוטר ביקש בבקשה,״
 הנהג הסביר ביד, רשיון שום לי ״אין

 אצל נמצאים שלי המיסמכים ״כל לשוטר.
מש מפקד סגן תורג׳מן, אברהם סגן־ניצב

 אישור לי יש לבירור. ירושלים, טרת
 הרשיונות.״ בלי בינתיים לנסוע

 אברר.״ ״אני השוטר. הורה ״חכר״״
 בירר, השוטר, הלך חוכמות. כדי
חזר:  לנהג. הודיע המטה,״ עם ״דיברתי ו

 לך. הוחזרו כבר שהמיסמכים אומרים ״הם
 אותם.״ לדאות מבקש אני

 עלי,״ עובד שהוא בהתחלה ״חשבתי
 ״אבל בהתמרמרות. חסון השבוע סיפר

 כזה שוטר זה רציני. שהוא ראיתי אז
 פעם שוב ״ניסיתי חוכמות. מבין שלא

 לא ושעדיין טעו, •שם שבמטה לו להסביר
 שום אבל המיסמכים, את בחזרה קיבלתי

לי.״ הועיל לא דבר
 מה יודע חסון אין עכשיו, משגעים.

הם איך מבין ״אינני לעשות: עליו
 מספיק לא אזרח. ככה לשגע יכולים
הבירו בגלל הרשיונות את ממני •שלקחו

רשיו בלי לנסוע אותי ושלחו •שלהם, רים
 בעיות הזמן כל לי יש זה שבגלל נות.
 אצטרך עכשיו אלא — תנועה שוטרי עם

 חדשים. מיסמכים להוציא כדי להתרוצץ
 לשמור יכולה שלא זאת, משטרה מין איזו
לה?״ שנותנים מיסמכים על

חקירות
? העוטר נעלם לאן

 - כככיבח הואשמה הקופאית
 חסר שלא למרוו^
בקופח. !ל0כ

 בכל־בו גניבה נתגלתה -1970 בינואר
 הביטחון, קציני על והממונה שלום,
 הפנימית החקירה * מנחם. ברות חשד

 וכל מכל הכחישה שרות לאחר נסגרה,
נמ לא חשד לאותו ופרט האשמה, את

אחרת. הוכחה כל צאה
 קצין־ ראה מכן, לאחר חודשים שישה
 כשהיא רות את חצ׳ואל, דוד ביטחון,
 בארנקה. לירות עשר של שטר מטמינה

 וצירף במישרדו, לחקירה אותה הזמין הוא
אחר. קצין־ביטחון מחלב, אלימלך את אף

 רות ביקשה החקירה, זמן כל במשך
 ועד־העובדים, מנהל צ׳צ׳יק, לניסים לקרוא

 הפנימי הנוהל בחדר. נוכח שיהיה כדי
 נוכח להיות חייב מנהל־הוועד כי קובע,

 הנחקר. זכויות על לשמור כדי בחקירה,
מולאה. לא זו בקשתה

 החדר, את חצ׳ואל עזב החקירה בהמשך
 מחלב. של בידיו העניינים את והשאיר

 שאם והבטיח לרות, רבה אהדה גילה זה
הפרשה. כל את ישתיק התנצלות, תכתוב
 גניבה, אשמת כל בתוקף הכחישה רות

 לארנקה, לירות עשר שהכניסה והסבירה,
חמי של שטר פרטה לכן, שקודם לאחר

 שקרה וכפי הקונים, לאחד לירות שים
 בקופה, השטרות נגמרו בעבר, רבות פעמים

מכספה. העודף את השלימה והיא
 נבדקה החקירה במשך יותר, מאוחר

מתאים. נמצא בה הכסף וסכום הקופה,
 החל ,55ה־ בת רות של אסונה סתירות.

ההתנצלות. את לכתוב שהסכימה בכך
 אותו מסר המכתב, על שחתמה ברגע

המש את מיד הזעיק זה ליהושע, מחלב
בביהמ״ש. הוצג ההתנצלות ומכתב טרה׳

 חצ׳ו־ את חקר פישר אברבנל עורך־דיו
סתירות. נתגלו בעדותם מחלב. ואת אל

 המיקרה, לאחר שנתיים בבית־המישפט,
 הדפיסה לא שרות לראשונה, חצ׳ואל, סיפר

 עשר של בסך מכירה הרושמת במכונה
 חסר לא כיצד להסביר ניסה בכך לירות.
בקופה. כסף יום באותו
 לא למה להסביר, יותר התקשה הוא
 החבילה את ממנו ולקח לקונה׳ ניגש

 להיות עשויה שהיתר. מודפסת, הבלתי
לגניבה. ביותר הטובה ההוכחה
 למי להחליט בית־המישפט יצטרך עתה,

העשירייה. של השטר שייך היה

הוסווה. השם *


