
 שלוש איתה ויצאתי הרצח, לפני ימים פר
 ערב איתח. שכבתי לא אפילו אני פעמים.

חב עם בעכו, ביחד לבלות יצאנו אחד
 לרצוח צריך הייתי לא גם אני שלי. רים
 יש אחרת. בחורה כל או הלר, רחל את
 שומר אני בחורות. אצל גדולה הצלחה לי
 דברים אעשה ולא שלי הג׳נטלמניות על

 לא שאני לך יגיד בעכו אחד כל כאלה.
 יגיד אחד וכל כזה, דבר לעשות יכולתי

 לא אני נשים. עם ג׳נטלמן שאני לך
אופן. בשום שלי בג׳נטלמניות פוגע הייתי

 עם עניינים ושום פלילי עבר לי ״אין
 והייתי לצנחנים, התנדבתי בצבא החוק.

 מיל- אחרי דק שלי. שירות־החובה כל שם
במי כבר כשהייתי יום־הכיפורים, חמת

 לפרופיל שלי הפרופיל את הורדתי לואים,
 בגלל למשוחררי-צבא הרפואי (הסימון 24

 שהרבה בגלל היה זה נפשיות). סיבות
יכול לא אז במילחמה, נהרגו שלי חברים

יותר. תי
 שהמישפחה זה לי חשוב הכי ״הדבר

 שלי והחברים ושהם תישבר, לא שלי
 מאד אני רחל. את רצחתי לא שאני יידעו
 אותי, לבקר שלי להורים שיתנו רוצה
 או־ שלי, לחברה שיתנו חשוב יותר אבל
 אותי לבקר לבוא בצור־שלום, שגרה דט,

בכלא.״
 לעומת ברנם. עמוס של סיפורו כאן עד
 הכימעט״הבלתי- ביטחונם עומד זה סיפור

 שאומנם חוקרי־המישטרה, של מעורער
 דוברי הלר. רחל את שרצח הוא ברנם

ה האשמות על להגיב סירבו המישטרה
 עמוס, בהם הטיח שאותן וההתעללות מכות

מ אחד טען בלתי־רשמיות בשיחות אך
 יכלה לא ״המישטרה החוקרים: בכירי

ביז מספיק לנו היו שגיאה. הפעם לעשות
 היינו לא הלר. של הרצח בענייו יונות

 משוכנעים שהיינו לפני מילה מפרסמים
הרוצח.״ לנו שיש אחוז במאה

 עמוס נעצר שעבר בשבוע השני ביום
ב נעצר הוא המישטרה. על-ידי ברנס

 כלל קשורה שאינה לגמרי, שונה אשמה
 שופט- של לביתו הובא הוא בחשאי ברצח.
 הוצאה ושם כתילי, בנצרת, הראשי השלום

הע בעוון ימים 7ל־ פקודת־מעצר נגדו
 בית- שעיתונאי גם קרה כך האחרת. בירה

 כשהם מעצרו. על כלל ידעו לא המישפט
 תיקי־המעצרים, על בבוקר, למחרת עברו,

 למעצרו מייוחדת תשומת־לב כל ייחסו לא
 חסרת־חשי- באשמה בלתי־ידוע, צעיר של

בות.
שומר־הראש
האישי

 קודמים, תיקים לעמום שאין מרות ף
 מיספר על לה שידוע המישטרה טוענת /

 אליהן ונטפל נשים הטריד בהן פעמים
ל- נודעו המיקרים מרבית מיני. רקע על

שימעון האח
 נחשד אחריו, מיספר ימיס נעצר אשר
 בה המשאית את לאחיו שהשאיל בכך

 ממקום הלר רחל של גופתה נלקחה
קיסריה. ליד בחולות והושלכה הרצח,

מעלי וסתם זונות, המישטרה ״כל :טוען
 היה יכול לא הוא שלי. האח על לים

לכולם.״ טוב והיה אחד, אף להרוג

 אחיו, של החתונה את גם שנתיים לפני
 עמום.״ עם יחד שנעצר זה שמעון,

שי על עמוס החליט העבודה בתחום גם
 או ברינקס במקום בדרכו. דראסטי נוי

 מדריך-נוער. להיות החליט שמירת־ראש,
 סיפר לצעירים,״ לעזור אהב תמיד ״עמום

בסבי כחייל המשרת דוחא, הצעיר אחיו
 מיס־ בשבילם כותב היה ״הוא חיפה. בות

לע כדי מישרדים מיני לכל הולך תביס,
 ממנו.״ שביקש מי לכל זור

 למדריכי- לקורס נרשם הוא כך לשם
 נערך שם בחיפה, רוטנברג בבית נוער

 הלר. רחל הוצבה שאליו הצבאי הקורס גם
 במישטרה, עמום של עדותו על־פי גם

 השניים הכירו רחל, של יומנה על־פי וגם
הרצח. לפני בילבד כשבוע

 לעכו. רחל את אחד לילה הביא ״הוא
ב והיינו איתם, יחד חבר׳ה, כמה יצאנו,

 חליפת- אז לבשה רחל צור. בקפה יחד
 את ראיתי בבוקר למחרת לבנה. מכנסיים

 אותם עדיין לבשה כשרחל בעכו, שניהם
הקרו מידידיו אחד השבוע סיפר בגדים,״

עמום. של בים

ם ״איו קו  מ
ספק \״ ל

ו עמום יצאו המישטרה, טענת ך<
 ממיספר יותר אחת פעם לפחות רחל /

 בליל — בהן להודות מוכן שעמום הפעמים
יד המישטרה מחוקרי אחד לדברי הרצח.

 לקורס מחברותיה אחת אף כי רחל עה
ו רוטנברג בבית ערב באותו תהיה לא

 עם שקבעה משום רק לחיפה נסעה היא
עמוס.

 גביית לאחר גם ברור, לא למישטרה
המ היה מה עמום, של והודאתו העדות

 לא רחל כי לה ברור אולם לרצח, ניע
 עמום איתה קיים המישטרה לדברי נאנסה.

 זה היה לא אולם לילה, באותו מיני מגע
 רק נמצאו רחל של גופה על מלא. מגע
 לא ביכונסקי לדברי זרע. טיפות שתי

 אחד אף עם מיני מגע הלר רחל קיימה
 של בחודש שהיתר, מאחר תקופה, באותה
למניעת־הריון. הגלולות בלקיחת הפסקה

 סירבה שכאשר היא המישטרה גירסת
 לקחה שלא משום עמוס, עם לשכב רחל

הת ומאוכזב, מתוסכל היה הוא גלולות,
אותה. ורצח רגז

 על-ידי עמום נלקח האחרון השני ביום
 שם בתל־אביב, רפואי למכון המישטרה

 ושתן, זרע רוק, דם, דוגמאות ממנו נלקחו
להש הקרובים בימים תנסה והמישטרד,

 שבדק הפתולוגי, המכון מימצאי עם וותן
הרצח. אחרי רחל של גופתה את

סי במישטרה, שלו המפורסמת בהודאה
מש את שמעון מאחיו שאל כי עמום פר

הע־ זו ובמשאית נהג, בה הדיילנד אית

טוענת: המישטרה

ונס! וצח אנס, נכנס, בחס
 מעצרו דבר שפורסם לאחר רק מישטרה
ברבים.

עמום, של הרבים ומכריו ידידיו גם
 והמוכנים בעכו, למדי בולטת דמות שהיה

 את רצח שהוא ייתכן לא כי להישבע 1
 מוזרה התנהגות על לספר יודעים רחל,
 לנשים. הדבר נגע כאשר לעיתים, שלו

ה־ בנות אצל עמוס של הצלחותיו אם־כי
 בעיר לאגדה כבר הפכו בעכו, היפה מין ,

הצפונית.
מטרי לארץ, מישפחתו עם הגיע עמום

 דמישפחה .11 בן כשהיה שבלוב, פולי
 הערבי הכפר ליד שגב, למושב נשלחה
 כמנהל- תפקיד האב קיבל ושם סחנין,
 מיספר ׳שנים לאחר בקרן־הקיימת. עבודה
 פרט בעכו. להתגורר המישפחה עברה

 שנים התגוררה ברנס מישפחת מעניין:
 רב־פקד של למישפחתו בשכנות רבות

ה של הקודם הצוות ראש צמרת, אברהם
ביכונסקי. של ומאשימו חקירה

ל עמום התקבל הצבאי השירות אחרי
ברינקס. חברת של החיפאי בסניף עבודה

 פסיכולוגיות, בדיקות עבר שהתקבל לפני
 כעבור נקי. במישטרה שעברו גם ונמצא
 שו־ והפך מברינקס התפטר שנים מיספר

 עכו, ראש־עיריית של האישי מר־ראשו
 ראש־ את מלווה היה הוא דורון. ישראל

 ב- דורון וכשהיה הלך, אשר בכל העיר
עמום את לראות היה אפשר לישכתו,

ה לבית בכניסה בנאמנות ממתין כשהוא
לבניין. שנכנס אדם כל ובוחן עירייה

 שעמוס אחרי אלינו פנה ״ראש־העיר
 דו־ עמום, של אחיו השבוע סיפר נעצר,״

 יעיד שהוא ״והציע הזה העולם לכתב חא,
רחל.״ את רצח לא שעמום עמום, לטובת

 מרחיק־ שינוי על עמוס החליט באחרונה
ועבו נשים מישורים: בשני בחייו, לכת
 אצלי ערב כל כמעט יושב היה ״הוא דה.

 בעל כהן, יהודה השבוע סיפר בקפה,״
 שהייתה בחורה ״כל בעכו. אכסודוס קפה

 הוא עמוס, בעיני חן מוצאת והיתה עוברת
 חתיכות. עם לו הלך תמיד לה. קורא היה
 תמיד עדין. גבוה, יפה, בחור היה הוא
 והן הבחורות, אל בכבוד מתייחם היה

אותו.״ אהבו
 גורלו את לקשור החליט עמוס אולם
צעי אודט, את הכיר הוא אחת. בבחורה

 שליד צור־שלום מהיישוב מרוקאית רה
 עם יחד להתחתן. החליטו והשניים עכו,

 ארוך שיער חטוב, גוף בעלת צעירה אודט,
וה קטנה דירה רכש שחורות, ועיניים

 בכוחות־ אותה ולסייד לשפץ החלו שניים
.נקבע. החתונה תאריך גם עצמם.

 בעכו, ארגמן מוטל בעל השבוע סיפר
 והזמינו אלי באו ״הם בן־שלמה: יצחק

 הם אוגוסט. לחודש אצלנו האולם את
 וקבענו אורחים, 250כ־ שיבואו לי הודיעו

ערכתי אני לירות. 8000 המחיר: את

 לקיסריה. מחיפה רחל של גופתה את ביר
 :עמום הסביר עדותו־שלו, את כשהכחיש

להע רכב לי היה מאיפה לדעת רצו ״הם
 שלי הראשונה המחשבה הגופה. את ביר

 שלקחתי סיפרתי אז שמעון, אחי, היתה
שלו.״ המכונית את

לשח המישטרה של המהירה היענותה
 תקופת שתמה לפני עוד שמעון, את רר

מצ השופט, על־ידי לו שנפסקה המעצר
 צודקת זה ובעניין שייתכן כך על ביעה

עמוס. של המתוקנת גירסתו
 עומדות ביכונסקי, יורם כבפרשת שוב,

 עמום של גירסתו זו. מול זו גירסות שתי
 עורך-הדין על-ידי שנמסרה כפי ברנם,

 וגם רצחתי ״לא :האומרת רם, נחמן שלו
 ומולה — ערב״ באותו רחל עם הייתי לא

 על־ידי שנמסרה כפי המישטרה, גירסת
שהו השלישי החוקרים צוות מראשי אחד

 רצח ברנם ״עמום הרצח: לחקירת קם
 ול- המלאה להודאתו נוסף הלר. רחל את

 רבות ראיות לנו יש שהוסרט, שיחזור
לספק.״ מקום שום מניחות אינן אשר

 על ביכונסקי יורם פרשת תחזור האם
ה את לשחרר תיאלץ והמישטרה עצמה,
 שהוא מפורשות שקבעה לאחר — חשוד

 יחליט •שהפעם או — רחל את רצח אכן
 נתפס? אומנם הרוצח כי ביודהמישפט

הקרובים. בימים יוברר זה דבר

תות שחי שויו?׳□ מרקיעה ה
)17 מעמוד (המשך

 סכום־כסה על מיכרז שיגיש לו
 את מעניין שאינו כנושא גבוה,
 לאמנון לאפשר כדי תעשיין, אותו
 תוך זאת, כמיכרז. לזכות אבני

כ שהוא אחר, שבמיכרז הכטחה
 ידאג מיפעלו, של הייצור תחום

 גבוהה הצעת־מחיר יגיש שאבני
 יזכה תעשיין שאותו כדי מהרגיל,
בנקל. כמיכרז

!וסף במינו! וכה החשוד
 יצאנו בסידרה השלישית כתבה ך*

 ב- אחרים בתחומים שחיתות בגילויי ■1
גילו על פרטים והוספנו מישרד־הביטחון,

והסתעפה. שהלכה זו, בפרשה חדשים יים
 מישרד־הביטחון אנשי המשיכו הפעם גם

 שאין יוכיחו החקירה תוצאות כי לטעון,
הזה. העולם בטענות ממש כל

 מע■ עשו מישרד־הכיטחון ראשי
כלתי־רגיל. שה־נכלה

 לכתבות להתייחם חייבים היו לא הם
 לעמוד היו חייבים לפחות אבל הזה, העולם
 עמלו שחזקריה המישטרה, עם הדוק בקשר
 ויום־העצמ- שבתות כולל — ולילות ימים
לעומקה. השחיתות את לחשוף כדי — אות

לסגי מתקרבים החוקרים כעוד
 מישרד־הכיטחון זיכה המעגל, רת
ביטחו לעבודה כמיכרז אבני את
 מיליון שני כשווי חשוכה נית

1 לירות
 היתה שהצעתו היה לכך הרישמי הנימוק

ש וקהות־החושים הטימטום ביותר. הזולה
כ נמשכו מערכת־הביטחון, ראשי הפגינו

 הוגש מתי לברר כלל טרחו לא הם רגיל.
 כי מגלים היו זאת, עשו אילו המיכרז.

 הראשונה הכתבה פירסום לאחר הוגש הוא
 הקרקע החלה כאשר אבני, על בסידרה,

לרגליו. מתחת בוערת
 מולו־ מפתיעה הצעת־מחיר הגיש הפעם

 רק חבל חשד. כל לעורר לא כדי תה,
הצ את בדקו לא ועדת-המיכרזים שאנשי

 בפרוייקטים שלו, הקודמות המחירים עות
 גבוהות שהן מגלים היו כי־אז דומים,
שהגיש. האחרונה ההצעה מן בהרבה
 בזה- — נעצרו זה בחודש 15מה־ החל

 בית־החרו- בעל מהרשק, יוסף — אחר־זה
 רפיח, יוחנן הכלכלי ויועצו התכוף שת

 ותת־ א.ג.י., בית־החרושת בעל אבני אמנון
ירון. חיים במילואים אלוף

מהכרא ח הונו חמינחג
צר פר!גיד ד ע  מאיר. רניסח ג= נ
ראשו פיקפוקים אוחזים החלו אז רק ^
הו הם אבל מישרד-הביטחזן, באנשי נים

 לצה״ל, שייך הזה ״הנושא לטעון: סיפו
לנו.״ לא

 מנכ״ד מינה המעצרים אחרי רק
וע עירוני יצחק מישרד־הכיטחון

 נושא את כמיוחד שתחקור דה,
 כית־הדין־הגבוה הטעיית אפשרות

מישרדו. עובד עד-ידי לצדק
 נפתלי אצל ישבתי זה בחודש 20ב־

מישרד־הביטחון. דובר לביא,
 יואל כי הודיעני בירור, לאחר

שע ברגיל. כעבודה ממשיך מירון
 אלי התקשר יותר מאוחר תיים

נע מירון ״יואל ואמר: למערכת,
 כדי כמיוחד, אליך טילפנתי צר.

 קודם זאת שידעתי תחשוב שלא
 העניין.״ את להכתיר וניסיתי
 גבר לתל־אביב הגיע עצמו יום באותו

ב בביודהכלא שישב חבוש־כיפה, גרוזיני
 ה- סודי מיכתב ובידו אבני, עם אחד תא

ברחו התבלבל לולא אבני. לגברת מייועד
 במקום 20 גורדון י.ל. לרחוב והגיע בות

 אבני, של ביתו ,20 גורדון, א.ד. לרחוב
משימתו. את למלא מצליח היה

 כפי בדיוק ברחובות, טעה גרוזיני אותו
כשהת קודם־לכן, כחודשיים לי, שאירע

 ונכנסתי אבני, של כתובתו את לחפש חלתי
 בבניין. גר אבני אם לברר השכנים לאחד

הגרוזיני. גם נכנם שכן אותו אל
 נאמן קורא הוא דייר שאותו הסתבר

 אחר דפיו מעל ועקב הזה, העולם של
 שאגי היחידי ״האבני :אמר הוא הפרשה.

 בבית־סוהר.״ עכשיו יושב מכיר
״ישב הגרוזיני. אמר מתכוון,״ אני ״אליו

 צריך ואני בכלא, אחד בתא איתו תי
 לאשתו.״ וסודי דחוף מיכתב למסור

 באריכות, עימו שוחח הדייר
 הזה״ ר״חעולם התקשר ובינתיים

 מתוך הוכרח חמיכתם ולמישטרח.
הכלא.
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