
 בבגדים היחידי כסיד, חיוור כשהוא
 ספסל־הנאשמים, על סגלוביץ ישב אזרחיים,

מאד. בכירים קצינים של כבדה סוללה מול
 סוף עד שהיה מי סגלוביץ, של עיניו

 של אחד מיספר האדיב 1975 דצמבר חודש
 מייד לתפקידים הלישכה וראש הפידאיון,

 חלפו ירושלים, מרחב מישטרת של חדים
 נשים שתי על מר, במבט לפעם, מפעם

המישטרה. שבמרתף באולם שישבו
 חשוב מקום שתפסו הנשים שתי אלה היו
 שהושלך קצין־המישטרה של בחייו ביותר

 אשה בגלל גם מעבודתו והושעה לכלבים
 שמה אך -באולם, נכחה שלא שלישית,

 מבלי יחסים קיים שעימר. כפרוצה הוזכר
שירותיה. עבור לה לשלם

הנשים
הגבר למען

השלוש, מבין והמכוגרת ראשונה, ף*
יל שני אם הנאמנה, אשתו שולה, 1 1

 העלול המישפטי בקרב לעודדו באה דיו,
המפו המישטרתית לקאריירה קץ לשים
הוותיק. הקצין של ארת

בל זקן, ציונה הצעירה, השנייה, האשד
 חמש מיספר הסודית המחלקה של שית
 בכתב- הוזכרה ירושלים, מישטרת של

 בעלת וזוהרת, דקת־גיזרה ציונה, האישום.
אח פעמים קרבה ולוהטות, גדולו עיניים

 לחצה סגלוביץ, יהודה של ספסלו אל דות
מעודד. במבט^ אליו חימ:ה_ו ויד את

 אל ציונה,"'*הבלשית, חזרה פעם בכל
 סג־ של אשתו שולה, ישבה שעליו הספסל
 חברות כשתי ניראו הנשים שתי לוביץ.
 כדי עצמן את להקריב המוכנות טובות

 ועמיתיו השופטים בפני והפגינו להצילו,
זו. את זו מבינות הן כמה עד

המצ הקצינים אחד עמד הנאשם לימין
 מישטרת של ביותר והמפורסמים ליחים

 של האולימפוס מן הפעם שירד ישראל,
ש הלינץ׳ את למנוע כדי הארצי, המטה
בצמרת. יריבה קבוצה לסגלוביץ הכינה
 תורג׳מן אברהם ניצב־מישנה הופיע כך

 תור- סגלוביץ. פקודדלשעבר, על כמסנגר
 של ירושלים מרחב מפקד לשעבר ג׳מן,

 רב־ על סניגוריה ללמד ביקש המישטרה,
 יסייע בכיר שקצין כמקובל סגלוביץ, פקד

מישמעתי. לדין העומד לאיש־מישטרה

 ענף-התנועד* ראש כיום — שתורג׳מן אף אך,
 כן ורצון רבה התלהבות גילה במטה-הארצי,

 של לטיהורו מחיר, ובכל הסוף, עד להילחם
 נלחם בעצם, כי שטענו, יודעי־דבר היו סגלוביץ,

 יוקרתדשלו ולמען עצמו, למען הסניגור־המתנדב
הסבורים במישטרה יש לשעבר. כמפקד-המרחב
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ב קציניו! מבכירי אחד את מאשימה המישטוה
הסואן ובלקיחת חשאית בפעילות שעסקה בלשית

ו השבתות חישב

 ואם מורה סגלוביץ, יהודה רב־פקד של רעייתו סגלוביץ, שולהאי אשת
 ושולה יהודה בצה״ל. כיוס משרת מהם שאחד ילדים, לשני

אנטיגונוס. ברחוב למישטרה, השייכת חדרים, שני בת צנועה בדירה היום עד מתגוררים

והר1 מרסל ״א״
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ירי בדרך המישטרה, של הדרומי חח
 כבודו, על השבוע נלחם בירושלים, חו

 עתידו, ועל עולמו על והאישי, המיקצועי
סגלוביץ. יהודה קצידהמישטרה
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 על־ידי נלחץ כאשר אגמי, אברהם בחולון,
תורג׳מן. אברהם הסניגור, של שאלותיו

 בכירים קציני־מישטרה של הכבדה מהסוללה חלקהמישפט בית
 של מעשיו את לשפוט עצמם על קיבלו אשר מאד,־

 אב־בית־הדין, :משמאל כולה. למישטרה מיבחן שהפך במישפט סגלוביץ יהודה רב־פקד
נוריאל. וששון טריפין אלכסנדר ניצבי־מישנה, ושני מרגלית, זאב תת־ניצב

ך \ לן  נראה שהוא כפי סגלוביץ יהודה ד
 שבמרתך באולם־הדיונים מייוחדות, 1-11111

 מ ציונה משמאל, בתמונה בדיונים. ההפסקות באחת
ובמישפטו בחייו מרכזי תפקיד הממלאה ציונה

26 —


