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 כבר היו? כילד, התחבר. עמה חבורה בכל
ש בחדרה בני־טובים חבורת של מנהיג
ל קטנות והתפרצויות בסחיבות עסקה

 על כתם הטילו אלה פרשיות קיוסקים.
 חששו הם בחדרה. המכובדת מישפחתו שם

התארג המישפחה אחריו. ייגררו שבניהם
 בבית־הספר ללמוד מוטקה את ושלחה נה,

בחיפה. הימי
 וחסר־משמעת, גרוע תלמיד היה הוא

לימו את סיים כא־שר מצטיין. ימאי אבל
 — הפלי״ם של וקורס בבית־הספר דיו

 בקיסריה, — הפלמ״ח של הימית המחלקה
 כמכונאי עובד והחל אוניית־סוחר על עלה

ה מילחמת שהחלה קודם עוד אוניות.
וערך בעולם סבב כבר הוא עצמאות,

 כשפרצה הדרומית• אמריקה במדינות סיור
גויים ארצה, מייד חזר הוא המילחמה
 המילחמה ימי בעצם לחיל־הים. כמכונאי

 כעבור נזרק משם קציני־ים, לקורס נשלח
הוח הוא עבירת־מישמעת. בגלל קצר זמן

 צורב היד, העלבון כטוראי. ליחידתו זר
מהשירות. ערק והוא מדי,

 המישטרה־ יחידות חיפשו רב זמן
 כל את סרקו הם מוטקה. אחרי הצבאית

 הצליחו לא אולם והסביבה, חדרה איזור
 נחבא מוטקה היה היום באור למצאו.
 בחדרה. בית־הכנסת מאחרי רעוע בצריף

ה כשירדה רק לרחובות יוצא היה הוא
 אך אותו, ראו חדרה אנשי כל חשיכה.

 פחדו פ־שוט להסגירו, העז לא מהם איש
 וכושרו מעשיו ישמע נקמתו• ומפני מפניו

לפניו. הלכו הנדיר הגופני
 ביקשה הצבאית שהמישטרה אחרי רק

 הצליחו האזרחית, המישטרה עזרת את
 התנגד מוסקה מקום־מחבואו. את לאתר

 לו לאפשר מהשוטרים דרש הוא למעצר.
מפק בפני להתייצב כדי ליחידתו, לחזור

 המישטרה לידי אותי תמסרו ״אם דיו.
הולך.״ לא ״אני איים, הצבאית,״
 השוטרים עם הלך הוא לו. הבטיחו

 בי הבחין ישם חדרה. מישטרת לבניין
שוט לידי למסרו עומדים וכי אותו, רימו
מה קפץ הוא לו. שהמתינו צבאיים רים

 מטרים. ־שמונה של מגובה השנייה קומה
 לקציני־המישטרה בידו ניפנף נפגע׳ לא

ונעלם. ״שלום,״ לעברם צעק הנדהמים,
 לקפוץ חשש לא איך כשנשאל לימים,

ספורט!״ זה ״ספורט השיב: כזה, מגובה
 ,23 בן כשהוא העצמאות, מילחמת בתום

 זמן תוך הפך הוא לחדרה. מוסקה חזר
 כמה עם יחד המקומי. הנוער לאליל קצר

 ב־ שהוגדרו מעשים כמה ביצע ידידים
 נותרו מהם שכתוצאה קונדס,״ ״מעשי

וב כיס בחסרון חדרתיים אזרחים כמה
מעו מעולם. נתפס לא הוא סחורה. חסרון

 הנוער בעיני תיק. נגדו נפתח לא לם
 חיי של האידיאל את הגשים הוא המקומי

עבודה. וללא דאגה ללא ופזרנות, בטלה
 היתה גברים על השפעתו מידת אם

 היתר, נשים על השפעתו מידת הרי גדולה,
 חסון כגבר נודע הוא ומשול־שת. כפולה

 לעמוד מסוגלות אינן שנשים ויפה־תואר
אחרי מיוחדת חיזור שיטת לו היתד, בפניו.

 ובאדנות, בקשיחות בהן נהג הוא נערות•
 אוהבות ״נשים ברגשות. התחשבות ללא

לומר. נוהג היה ברוטאליים!״ גברים
 בקרב הצלחתו על מאד בו קינאו חבריו

 הוא אומלל. היה עצמו הוא היפה. המין
 ריגשיים קשרים לקשור מסוגל היה לא
 עליו שעברה הטראומה בשל אשה. עם

 התייחסות כל לו היתד, לא בימי־ילדותו,
 בלבד. עצמו אל אלא אחרים, כלפי ריגשית

התייח לגבי אמות־מידה שום לו היו לא
 אג־שים של ולקיומם החיצון לעולם סות

 כאשר בחייו, יותר מאוחר בשלב אחרים.
 אלו, מעין אמות־מידד, לעצמו רוכש החל

אח אנשים שגם התגלית אותו הפליאה
ומרגישים. קיימים מלבדו רים

הפשע בזכות שליח
בדרך־ כאשד ,1952 בשנת ז!ה יה

 של לביתו קידר מוטקה נקלע מיקרה \ (
 ברמת־השרון. דודי דויד ד״ר הפסיכולוג

 בית־הסוהר של כפסיכולוג אז שירת רודי
 נפגשו כשהם שנה, כעבור ברמלה. המרכזי
ש הנפשית במצוקה רודי הבחין שנית,
 טיפול לו הציע הוא מוטקה. סובל ממנה

 התחייב הוא הסכים. מוטקר, פסיכולוגי.
 שתוצאותיו שיטתי, טיפול עצמו על לקבל
בהתנהגותו. מסתמנות החלו
 החל עצמית, זהות סימני מגלה החל הוא
 אל ומתייחס רגשות של במציאותם מבחין
 אחרים. אנשים של והרגשותיהם קיומם

 מאבקים תוך קשים, משברים עבר הוא
 יצר־התוקפנות את עצמו. עם נואשים

 חיצוני, ביטוי לידי לבוא חייב שהיה שלו,
 צייד הפך הוא לציד. בהתמכרות פרק

 ציד־ למסעות יוצא היה ומומחה. נלהב
ל במטולה אותם מוכר בחולה, חזירים
 כ־ לפניו הלך שמו מתל־אביב. קצבים

 אורב שהיד, יוצא־דופן, צייד־דורבנים
 בהרי מאורותיהם ליד בלילות לדורבנים
בידיים. אותם צד והיה ירושלים
בירוש מוטקה התגורר תקופה באותה

 עין־החורש קיבוץ בת נערתו, בחברת לים.
בקי נטוש בבית התגורר חדרה, שליד

 כשהוא ירושלים, לפני הרביעי לומטר
קיבו דורבנים. מציד מיחייתו את מוציא

 משמידים היו שהדורבנים הסביבה, צי
 כל עבור לו משלמים היו יבוליהם׳ את

 את להם מביא היה הוא שחיסל. דורבן
מבשרם. וניזון כהוכחה, הדורבנים אוזני

 העברית באוניברסיטה ללמוד ניסה הוא
 תעו* בידו היתד, שלא למרות בירושלים,
 רומן ניהל לימודיו בתקופת דת־בגרות.

 הפרופסורים אחד של הנשואה בתו עם
 חיי- את להציל רצה זה באוניברסיטה.

האוני להנהלת גילה בתו, של הנישואין
 כדי תעודת־בגרות זייף מוטקה כי ברסיטה
 הוגשה באוניברסיטה• ללימדים להתקבל

 נעצר, מוטקה למישטרה. ר״שמית תלונה
רישמי. מיסמך בזיוף הואשם

 מוטקה אבל מעולם, נערך לא המישפט
מהאוניברסיטה. נזרק

 שלו, הפסיכולוגי הטיפול במהלך זה היה
 מטפלו. את אחד יום מוטקה הפתיע כאשר

 ברשותו שהיו אקדחים שגי לו הביא הוא
ה את בעפולה. בבנק השוד ביצוע מאז

 ב־ שומר בתור כשד,ועסק גנב אקדחים
 נמסרו אלה אקדחים .1950 בשנת תע״ש

 היועץ עם ההסכם שהושג אחרי למישטרה,
ב מוטקה של ההודאה בדבר המישפטי
נגדו. התיקים סגירת תמורת פשעים,

 מוטקה של שיקומו הצלחת על הידיעה
 הפך הוא סוד. בגדר נשארה לא קידר
 התל־ בחברה מקובלת חברתית דמות

 היה הוא החמישים• שנות סוף של אביבית
ב שנערכו רבות במסיבות החיה הרוח
 משוררים, עם בכסית שח שיחק עיר,

 ציטוט תוך ברוול מיקטרתו את פיטם
 שפינתה ברוך של ממישנתו פסוקים

 לפתע, חייאם. עומאר של חרוזים ודיקלום
מהם. חלק שהפך מהנופים נעלם אחד, ביום

 גויים שיקומו מהלך תוך כי הסתבר
 מגויסיו לאומית. לשליחות פתאום מוטקה

ש התפקיד בעברו. פרט כל היטב ידעו
תכו בשל דווקא לו הוצע למוטקה, הוצע
בעבר. וכישוריו המייוחדות נותיו

 אחד שהיה הוא זה, גילוי מפני החשש
 את להעלים למאמץ העיקריות הסיבת
 איפול להטיל מחיר, בכל קידר מוטקה

אנשים. עם מגע ממנו למנוע קיומו, על
ה על גופתו את לקבור היה אי־אפשר

 הניסיון החל כך עימה. שנשאה סודות
בחיים. בעודו קידר מוטקה את לקבור

 בסידרה הכאה (חכתכה
 הידר מוטקה פרשת עד
הבא.) כגיליון —
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 ישראל מדינת
החקלאות משרד

החוזרות תבצע
 השופרסל הסופרמרקט, של השרשרת בחנויות

אחרות פרטיות וחנויות
ן ל ה ל

ר דוח □ ,המחי
־ 11.5.7ל 5 - 1 5 .5 .7 5

לצרכן ת ו ק ר י
ק״ג ל״י 5.50 מעולות עגבניות

11 11 1.95 מעולים מלפפונים
11 11 1.45 ר1ג
11 11 1.90 חדשים תפו״אד
11 11 1.50 חורפיים תפו״אד
11 11 1.85 ארוזים חורפיים תפו״אד
11 11 2.15 (ירושלים) ארוזים חדשים תפו״אד
11 11 0.75 יבש בצל
11 11 0.90 (ירושלים) ארוז בצל

ת ו ר י ק
11 11 2.05 אפילים - ולנסיה
11 11 1.70 אשכוליות
11 11 3.45 בננות

ת ו פ ו ע
11 11 7.50 לבישול מוכן קפוא פטם

2 גודל קפוא — לבישול מוכן צעיר פטם
11 11 9.00 כתומה והחתימה שקופה שקית
11 11 10.50 מעולה מיוחד עוף עוף, טנא תנועוף,

ם י ג ד
מדגים עשוי אחיד, פרום — בקלה

11 11 8.80 גר׳ 360נד פחות לא שמשקלם

1
1
1

ראשית כותרת
לנוון ג׳ק

מטאו וולטר
ן 111] זא©*ו ס

ל סרטו  של הגדו
י ל י ר ב ד ל י ו ו

ארצית בכורה

ת״א אדוב■
9.30 — 7.30 — 5
ההצגה לשעות לב שימו

השנה שד המשגעת הקומדיה
1967 הזה העולם34


