
 המישטרתי הרופא בבדיקות. להשתתף רחי
ל בנאמנותו הרפואית שבועתו את המיר
 מימ- כל גילה שלא וקבע המישטרה, מדי

כהן. של גופו על צאים

 השופט
ידו נתן לא

 נק- כהן, של המעצר ימי שהסתיימו
ה הרמייה מדרכי אחת המישטרה טה

 כהן את הביאה היא שלה. מפורסמות
 בפתח- הפעם אחר, שופט־שלום לפני

 הדיונים מהות על לו לספר ומבלי תיקווה,
 ל- ממנו ביקשה הקודמים, המישפטיים

 סיפרה אף המישטרה המעצר. את האריך
 כהן כי גרף, אריה הפתת־תיקוואי, לשופט
 שקודם- (בעוד פריצות של בשורה מעורב

 ויחידה אחת פריצה על רק דיברה לכן
 כמה היה שגנב הרכוש ערך וכי בלבד),

 השופטים שאצל בעוד לירות, אלפי מאות
 200ב־ .המישטרה הסתפקה לגרף שקדמו

 שטמנה בפח נפל גרף השופט לירות. אלף
 12ל־ כהן את לעצור והורה המישטרה, לו

נוספים. ימים
 לשופט העירעור הוגש זו החלטה על

 בוודאי ייכנס אשר עירעור וולך, המחוזי
 שלה־ ההידרדרות תולדות של להיסטוריה

 של צלכדהאנוש ואובדן בישראל מישטרה
 וולך שיחרר שבה בהחלטה מאנשיה. אחדים

 המהלכים את השופט שיחזר כהן, את
וכתב: הפרשה, של המישפטיים

 שאין הטענה סביב נסב הטיעון ״עיקר
 כהן, מישראל שניגבו ההודאות על לסמוך
 כי שנטען לאחר וזאת ,21.4.76ב־ למשל

 במישטרה. קשות והוכה עונה קודם־לכן
דברים יש כנראה כי לקבוע, עלי לצערי

וולך, דוידידי־ אתן .לא
בית־ שופט

 יתן שלא קבע בתל־אביב, המישפט־המחוזי
הש שבהן הפסולות לשיטות־החקירה ידו

״הודאות.״ להשיג כדי המישטרה תמשה

 רבה בתקיפות שהושמעה זו, בטענה בגו
 לווין, דב השופט כבוד עורכי־הדין. על־ידי
ה מרצינות התרשם הוא אף בדיון, שהחל
 ובתיק רפואית, תעודה המצאת ותבע עניין

 שפירא, ד״ר של רפואית תעודה מצויה
 לאפשרות סימוכין בה מוצא הנני אשר

 נאמר, גם כי יצויין הוכה. כהן שישראל
 כי סגלסון השופט כבוד בפני נאמר כי

 סתם, וסטירות-לחי מכות על לא מדובר
 מדמיע. גאז וזרימת מכות-חשמל על אלא

 לשיטות־ ידו יתן לא זה בית־מישפט
 על מחליט הנני כן ■ועל אלה, חקירה
מיידי.״ שיחרור על ומצווה הערר קבלת

ם חניקה מי איו  ו
בסירוס

תמה שבזאת לתומו, סבר כהן שראל
 די־ אולם והייסורים. העינויים מסכת
 מיש- מטרפה. להרפות מיהרה לא מישטרה

 רגילה ואינה אוהבת, אינה ישראל טרת
 כך. סתם ממעצר ישוחררו שלה שעצירים
 לעצמה להרשות יכלה לא גם המישטרה

 שיטותיה את ויגלה חופשי, יסתובב שכהן
 צדק. ולעשיית הודאות להשגת המיוחדות

 העליון השופט לפני לערער מיהרה היא
 עירעורה את קיבל אשר שרשבסקי, בן־ציון
 להתייחס מבלי למעצר, כהן את והחזיר
לא. או עונה אם לשאלה

 של מיקרהו כי לחשוב היה אפשר
 עוד לפחות יוצא־דופן. מיקרה הוא כהן
 מישטרת השתמשה שבהם מיקרים, שני

 שלה, העצירים כלפי שיטות באותן נתניה
של הטובים בשירותיהן נעזרת כשהיא

באו התגלו וזיכרון־יעקב, חדרה מישטרות
תקופה. תה

 נעצר מנתניה, יהודי חסן, (פפו) כלאפו
הש של בחשד המקומית המישטרה על־ידי
 שופט־ לפני הובא כאשר בשוד. תתפות

מה ביקש מעצרו תקופת להארכת שלום
 שלא בפרוטוקול, נרשמה ובקשתו שופט,
 ידו־־ נתניה שמישטרת משום אותו, לעצור

מאו פוחד. והוא שלה בעינויי־החשמל ער,
 צבי עורך־הדין פרקליטו, שלח יותר חר

 למישטרת ממשרדו עורכת־דין לידסקי,
 שוטרי שלו. הלקוח אצל לבקר כדי נתניה,
 יודעים שאינם וטענו היתממו, נתניה
 רבים מאמצים אחרי פפו. נמצא היכן

 ל- הועבר פפו כי עורכת־הדין גילתה
 סירבו בזיכרון־יעקב זיכרון־יעקב. מישטרת

 לקוחה, עם להיפגש לה לאפשר השוטרים
בחקירה.״ נמצא ש״הוא בטענה
 שלח ולמחרת לתל־אביב, חזרה היא

 את משימה לאותה לידסקי עורך־הדין
 שעות ארבע אחרי זילגמן. יעקב עורך־הדין

 איפשרו בלך־ושוב, זליגמן נידחה שבהן
 של תיאורו פפו. עם להיפגש סוף־סוף לו

 היה ״פפז מזעזע: הפגישה על זליגמן
 מסוגל היה בקושי אפיסת־כוחות. של במצב

 וגניחות בכי כדי תוך רגליו. על לעמוד
 בגופו, מכות־חשמל קיבל כי לי סיפר
 עם אותו וחנקו עיניו לתוך אצבעות תחבו

 עינויים. סימני גופו על ראיתי מסיכת־גאז.
 סימנים היו ברגליו אדומות, היו עיניו

נפוחות.״ וידיו אדומים
 רוט־ ופקד רפואית בדיקה דרש זליגמן

 הגישו הפרקליטים כמובן. סירב, שטיין
 לשחררו, וביקשו לביית־המישפט, עירעור

עצמו פפו הדיון. התקיים לא להפתעתם אך

המישטרה, בידי בהיותו לנתניה, למישפחתו ששלח במכתב
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 ניסה לא נתניה, מישטרת מפקד הנוקשה,
השתמ שבהן הברבריות לשיטת קץ לשים

במכות־חשמל. שימוש ושכללו פקודיו, שו

 ב- קשות ״עוניתי אלבז: סיפר מעצרו,
 לי הכניסו במכות־חשמל. חדרה מישטרת

 מאז הישבן. לתוך גולדסטאר בירה בקבוק
 עורכת- לאכול.״ מסוגל איני מכות־החשמל

הז אשר חנוך, כרמלה אלבז, של הדין
 הלקוח של המחרידים מתיאוריו דעזעה

 לא עוד ״מעולם :אחר־כך טענה שלה,
 מישטרתיות שבחקירות בישראל, נשמע
 עצורים של גופם לפתחי בקבוקים יכניסו

בגופם.״ חשמל מכות על־ידי הודאות ויגבו
 לסגן- (מקביל סגן־ניצב המישטרה, דובר

 .מכל- כמובן מכחיש צחי, שמואל אלוף)
 ועורכי־דינם. המתלוננים כל טענת את וכל

 לא הוא כי צחי, טוען כהן ישראל לגבי
 צחי טען ואלבז פפו לגבי הוכה. ולא עונה

 לבקשת בחקירה. עדיין תלונותיהם כי
 החוקרים עם להיפגש הזה העולם כתב

 מוכנים ״אינם שהקצינים בטענה צחי, סירב
לדבר.״

 ו־ פפו כהן, של במיקרים כי ספק אין
 חדש לשפל ישראל מישטרת הגיעה אלבז

 ה־ למפכ״ל פניות המוסרית. בהידרדרותה
 ה־ כאשר תשובה, ללא נותרו מישטרה

 לחקור המואשמים לקצינים מורה מפכ״ל
 לחקור הישירים ולמפקדיהם עצמם, את
וב בכירים, קציני־מישטרה פקודיהם. את

 מרשים רוזוליו, המישטרה מפכ״ל ראשם
הישרא המישטרה את יהפכו ששוטריהם

 ב- לזכות כדי טוטאליטרית, למישטרה לית
 ניתן שאותם ובהישגים ניצחונות־כביכול

העיתונות. בפני להציג יהיה
 על האחראי הילל, שלמה שר־המישטרה,

 מעשי על השליטה את איבד רוזוליו,
להזדמ רוח בקוצר וממתין שלו, המפכ״ל

 בכל לפטרו. יוכל שבה הראשונה נות
 עינויי־החשמל פרשת היתה מתוקנת מדינה

 הנאותה ההזדמנות בית־המישפט והחלטת
עצמו. השר להתפטרות או — לכך

 שיצאו עורכי־הדין שני לידסקי, וצבי (מימין) קידר אליהוהפרקליטים
מיש־ של ח״מודרניות״ שיטווז־החקירה על חריפה בהתקפה

כאלה. מחרידים בעינויים כה עד ניפגשו שלא טוענים וקידר לידסקי ישראל. טרת

 במיכתב פרקליטיו. של בקשתם את ביטל
 לחתום הוכרח כיצד פפו גילה יצחק לדודו

עלי ״שפכו הערר: בקשת ביטול על
 נחנקתי, גאז. של מסיכה לי שמו גאזים,

 זרמים לי עשו לנשום. אוויר לי היה ולא
דב לי לעשות רצו לזה ונוסף הגוף, בכל
 כבלו עושים. לא למחבלים שאפילו רים

ב אותי ותלו וברגלי, בידי באזיקים אותי
 למשוך והתחילו למטה הראש עם אוויר

 ואיבדתי שנחנקתי עד שלי אבן־המין את
 אני אותי. שיסרסו לי אמרו הם ההכרה. את

ש השוטרים של השמות את אפילו זוכר
 עוד שם היה וברעם. גרוסמן אותי: עינו

 ה־ ,אלי בשם בפני עצמו שהציג שוטר,
 לא אסתר. בשם ■שוטרת והיתר. זייך,

 ואחרי הזאת, החקירה את לסבול יכולתי
 מה לעשות נאלצתי עינויים של שעות 12

ממני.״ ביקשו שהם
ה וצורתו הנפשי מצבו את לדמיין קל

 שה־ לכן פלא ואין פפו, של חיצונית
ל לעצמה להרשות יכלה לא מישטרה

 אותו אילצה כך ומשום שופט, לפני הביאו
שלו. הערר בקשת ביטול על לחתום

 או המפפ״ל
הביתה! — השר

טות־החקירה ידושים ך* שי שלה ג
 חנניה של במיקרהו המישטרה גילתה 1 1

 באותו השתתף כי הואשם אלבז אלבז.
 כאשר כהן. ישראל גם השתתף שבו שוד

הארכת לשם סגלסון השופט לפני הובא
גורית ׳1011
בקבוק מהחדרת הזדעזעה

 עורכת־הדין
 חנוך, כרמלה

לקוחה. לגוף
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