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 תמו־ את בעיתונים פירסמה המישטרה
 צעירות והזהירה המסוכן, הפושע של נותיו
 של צוות הוקם בטרמפים. לנסוע שלא
לתפקי זהלישכה המרכזית היחידה בלשי

 של קצין־סיור של בראשותו מיוחדים, דים
 ,38 בן כהן, דויד רב־סקד ירושלים, מרחב
 של לכידתו לצורך לשלושה, ואב נשוי

חליווה.
■1 ■ י■

: 9.11.1976 ',3 יום
ל ינסה שהעצור חשדו בנמל־התעופה

 על הארץ. את לעזוב כדי למטוס, הגיע
הו וצפונה לירושלים המוליכים הכבישים

 •מכוניות של ארוכות שיירות מצור. טל
 המחסומים. לפני קילומטרים לאורך הזדנבו

 שבידיהם, התצלומים את הישוו החיילים
ב שישב אדם כל עם פנסים, בעזרת

תוצאות. ללא מכוניות.

: 10.11.1976 י', יום
ל צה״ל חייל המתין לערך 10 בשעה

 מכונית בחיפה. הכרמל במרכז טרמפ,
 והנהגת לפתע, לידו נעצרה לבנה וולוו

 הצעיר את אספה 20 בת פינקם, אורנה
ל ציפתה לא נכה, הצעירה, במדי־הצבא.

 סכין- לפתע שלף הטרמפיסט אך הפתעות,
תצ אם אותה שידקור עליה ואיים מיטבה

ונעלם. ממכוניתה אותה הוריד הוא עק.
 נעצרה יום באותו 14.00 בשעה בערך
 ונהגה, לבנה, וולוו מכונית מגידו בצומת
 ברג׳ס, לסוזאן טרמפ הציע חליווה, שלמה
ל הסכים הוא .25 בת מאנגליה תיירת
ה דרך נסע הוא לירושלים. הסיעה
 בית- בקירבת הנשיא, יער ■וליד הישן, כביש
 שלו, סכין־המיטבח את שוב שלף שמש,

 שהיא וכפי באיומים, התיירת את אנס
 היא אותה. לחנוק ניסה למישטרה, מסרה
מהכביש. התרחק ותוקפה מהיער, ברחה

 על- שם ונאספה לכביש, הגיעה הצעירה
 בית־שמש. למישטרת אותה שהסיע נהג ידי

 המיש־ הביאה יום אותו של הערב בשעות
 בו וערכה ליער־הנשיא, תיגבורות טרה

 טענו, המישטרה חוקרי מדוקדקת. סריקה
 אחרי לכביש הזר שחליווה להניח יש כי

ש העיקבות לפי אך התיירת, את שאנס
המשיך לאן ברור היה לא במקום נמצאו

: 11.11.1976 ה׳, יום
ש כהן, דויד רב־פקד בבוקר. 9 השעה

 הנמלט, העצור אחר המירדף את ניהל
 סמל- עם בית־שמש במי-שטרת שוחח

 של אביו חליווה, משה מעכו המישטרה
 נפגש זו שיחה אחרי אחת שעה שלמה.

 פרטים ממנה ללמוד כדי סוזאן, עם כהן
 של אביו גם האנס. של התנהגותו על

 על לקצין־המישטרה לספר נתבקש שלמה
 משוכנע היה כהן דויד רפ״ק בנו. של אופיו

 הדברים מן ביער. מסתתר אינו טרפו כי
 •מוכן אינו חליווה שלמה כי למד ששמע,
הלילה. מקור לרעוד או לרעוב לסבול,

: 12.11.1976 ו׳, יום
 דויד רפ״ק בערב. וחצי שבע השעה

 מתאספים מציוותו בלשים ותריסר כהן
 המטה־ בניין מול בדיוק בודד, בית ליד

באקד בירושלים. המישטרה של הארצי
 לשער עד הבלשים מתקרבים שלופים חים

 שייך הבית ״1 לפתוח — ״מישטרה :הבית
 הבלשים חליווה. שלמה של לחברו־לכלא

 בבית חברו אצל ביקר שחליווה חושדים
 באותה התאכזבו. הם עזרה. לקבל כדי זה,

בתל־אביב. הליווה נמצא שעה

 וחצי 9 השעה - המגביה כפר־
 עצמו, את הסגיר חליווה שלמה כערב.
 למישרד האווילית פריצתו עקב למעשה,

 פרץ הוא הכפר. של הנהלת־החשבונות
ב והפיל כסף, להשיג כדי כנראה פנימה
 בחדר. שהיה טלפון של שפופרת אקראי
 של הטלפונים במרכזיית שנדלקה הנורה
 את עוררה השפופרת, נפילת עקב הכפר,
 ש־ נחמיאם, אליס המרכזנית, של חשדה

ה לוי. סימון קצין־הביטחון, את הזעיקה
 מעשי-רצח, בשני החשוד המסוכן, אנס

הראשון. הרגע למן לקצין־הביטחון נכנע
 שלמה נעצר בריחתו אחרי ימים שבוע
 מי מגולחים. ופניו נקיים כשבגדיו חליווה,
 על -שעבר הקשה השבוע במשך אותו איכסן

 מתחת לחמוק לו עזר מי כולה? המדינה
 והחיילים? השוטרים אלפי של לחוטמם

 אדם אינו האם חליווה? שלמה הוא ומי
 מאושפז להיות היה צריך מזמן שכבר חולה,

לחולי־נפש? בבית־חולים

אהוב■ חליווה.
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 מזמן עוד אותו זוכרת אני למעשה רבות.

 בעיני ניראה תמיד והוא צעירה, שהייתי
מושך. ואפילו פיקח נאה, בחור

ואפי לחברים כשהפכנו יותר, ״מאוחר
 הוא לא־רישמי, באופן מאורס לזוג לו

 אבל טייס, להיות רצה שהוא לי סיפר
 הוא ואז המיבדקים את עבר לא כנראה
 עליו הסיפורים לצנחנים. להתנדב החליט

בשכו הרבה שהסתובבו הצבא, מתקופת
רציני. ,פייטר׳ של באור אותו הראו נה,

 כאשר ראשו על מכה שנפלה יודעת אני
 גם שגר מילדות, -שלו טוב חבר נהרג
 לצנחנים. איתו יחד והתנדב בשכונה הוא

 מילחמת של הראשון ביום נהרג הזה החבר
 זה שלמה שבשביל מספרים ששת־הימים.

בחיים. לו -שקרה איום הכי הדבר היה
 הטוב, חברו שנהרג אחדי ימים כמה
 בראש נפגע הוא עצמו. שלמה גם נפצע

 הרעיון בי עלה שנייה במחשבה מרסיסים.
 חמורה היתד. בראש פגיעה אותה -שאולי

 אז היה הוא אותה. שהציגו מכפי יותר
 אזרחי, בבית־חולים חודשים כמה מאושפז

צבאי. בבית־חולים -שכב ואחר־כך
 וב־ כסגפן התפרסם הוא החבר׳ה בין

 ביין נגע לא עישן, לא הוא שומר־מוסר.
 חשיש, על חלם לא אפילו ובאלכוהול.

 בעיני אחרים. קשים סמים על לדבר שלא
שזה כך נחמד, בחור תמיד היה הוא

בצידקתו. לשכנע הצליח לפחות,
 תקופה לצאת -שגמ-שיך בינינו הסכמנו
בינ רישמי. באופן שנתארס עד מסויימת

 אגשים הם הוריו בביתו. ביקרתי תיים
 גם נהדר. אותי שקיבלו שקטים, נפלאים,

 שאולי לרעיון להסתגל התחילו כבר הורי
 המעצר שבא עד נישואין. בסוף כאן יהיו

מאד. הפתיע אותי שלפחות הפיתאומי,
 הסרט את ראינו לפני־כן אחדים ימים

 שלמה :מעניין היה זה בנהריה. עימנואל
 באמצע הסכסי. הסרט מן התלהב לא בכלל
במת ישבנו האולם, את עזבנו הסרט
יחד. והצטלמנו קפה

מאו הייתי כבר חודשים ארבעה אחרי
וחי גיפופים מלבד אבל באמת, בו הבת

 האמת למען כלום. בינינו הלך לא בוקים
 אבל לפניו, אחדים חברים לי היו כבר
רצי הניסיון. בשיטת ללכת החלטתי איתו

ש החשדות נכונים כמה עד לבחון תי
 הוא אם לבדוק רציתי המישטרה. לו ייחסה
 תלמיד־ כמו התנהג הוא כלום. אבל אלים.
 יותר בן כבד שהיה למרות ממוצע, תיכון

מעשרים־ושמונה.
 אחרי בדיוק הפיתאומי, המעצר בא אז

 במיפרץ במיפעל־מתכת עבודה מצא שהוא
•שוט לביתי הגיעו הבקרים באחד חיפה.
 בחשד נעצר ששלמה לי והודיעו רים׳

 ליאונור של הרצח במיקרה מעורב •שהיה
בנהריה. קודם־לכן יום שקרה בן־לולו,

 בתמונת שהופיע כפי (מימין), חליווה שלמהוהנרדף הרודפים
 ברחבי השבוע שהופצה המשטרתית הזיהוי

 ירושלים, מרחב מישטרת של קצין־הסיור כהן, דויד רב־פקד :במרכז ורודפיו. הארץ,
המחלקה־לתפקידים־מיוחדימ. איש משמאל, לידו, חליווה. אחר המירדף צוות וראש

 להזמנתו להיענות טיבעי די לי ניראה
שהש אחרי יומיים איתו,) לבלות לצאת
אצלנו. לבקר בא כשהוא מהכלא, תחרר

 ידענו לא עוד אז התנגדו. קצת הורי
 בסך־ אבל יחסינו. יתפתחו כיוון לאיזה

 הפגישה ואחרי בדרכי, עמדו לא הם הכל
 רבות. פגישות עוד היו שלנו הראשונה

בי ובנהריה, בחיפה סרטים לראות יצאנו
וב עכו חוף על בבתי־קפה הרבה לינו

 והיינו מוכר זוג הפכנו קטנים. מועדונים
בקביעות. נפג-שים

הבת ״הייתי  מאו
אמת!״ בו ב

 הוא בערך חודשים שדושה חרי
!  רוצה ,אני חתונה. על לדבר התחיל 1\

 בחיי,׳ חדש דף ולפתוח איתך להתחתן
 ההזדמנות היא שאת חושב ,אני לי. אמר
 על לרמוז גם התחיל הוא אז לכך.י שלי

 סיפר הוא בכלא. -שישב הארוכה התקופה
ההי על הגרועה, החברה על הקשיים, על

 כל כזה. למקום שהגיע עד שלו דרדרות
ואותי, חף־מפשע •שהוא טען הוא הזמן

מר במטה לחקירה נלקחתי יום באותו
להא יכולתי לא המישטרה. •של השרון חב
 שאת מפני נגדו, השוטרים לטענות מין

 מהכלא -שהשתחרר אחרי התקופה מרבית
 המיש־ יום־יום. כמעט איתי, יחד בילה
בי והאונס הרצח מעשי שאת טענה טרה
 זה איך הכלא. מן •שהשתחרר אחרי צע

 האם בכך. מאמינה לא אני ? להיות יכול
 כך כדי עד דו־פרצופי להיות יכול אדם

 בדיברי־ ממני נפרד שהוא אחרי שבלילה,
לאנוס? יילך אהיה,

 כמה •שם אותי החזיקו חוקרי־המישטרה
 אותם אבל שוחררתי. ואחר־כך שעות,

 אחרי גם אותי להטריד המשיכו שוטרים
 הגיע הימים באחד אהובי. של מעצרו
עיסקה. לי והציע קצין־מישטרה, לביתנו

,חליווה :לי אמר הוא בהתחלה
 ?׳ נכון זה אותך. אנס •שהוא טוען

 איתי. -שכב בכלל שהוא מייד הכחשתי
 המישטרה, של טריק -שזה הבנתי אחר־כך
 ,את ואמר: יותר גלוי היה כבר והשוטר
 ה־ הקירבה בגלל שנאנסת לספר חוששת

 מההורים.׳ מפחדת שאת ובגלל מישפחתית,
מ רוצים הם מה בבכי. פרצתי כבר אז

מני?

הר •שלמה, של בריחתו על כששמעתי
שהת למרות •שימחה. קצת אפילו גשתי
 אחר, צעיר עם חודשיים לפני לצאת חלתי

ב בלילות, שלמה. על גם לפעמים חשבתי
עיקר.
 מבית־ ברח •שהוא אחרי •שעות כמה

השוט אלי הגיעו כבר בירושלים, המישפט
 7 הוא במיקרו, אם שנטלפן ביקשו הם רים.
 מה יודעת לא באמת אני אלינו. יגיע

 חמישי ביום כזה. במיקרה עושה הייתי
 הביתה. אלי שוטרים הגיעו שוב שעבר

 הם אצלך,׳ נמצא שחליווה הודיע .מישהו
 ראה שמי-שהו הסתבר אחר־כך לי. אמרו
 דמיון •שיש והחליט ינון, חברי, עם אותי
 דמיון ביניהם יש באמת שלמה. לבין בינו

 ירוקות עיניים יש שלשלמה רק מסויים,
יותר. גבוה והוא

 יותר אתראה לא שכבר כנראה עכשיו
 צבא מתגייסת אני בדצמבר שלמה. עם

 לתקו־ ייכנם בטח ושלמה צבאית כנהגת
 את לשפוט לי קשה ארוכה. פת־מאסר

 שהם כפי מעשיו, לכל חליווה של מניעיו
ניר הוא שלי מפני בעיתונים, מתפרסמים

בהחלט. רגיל כבחור אה
 אולי אבל מסיכה. רק היתר. זאת אולי

המ את •שלבש לאחר נעשו מעשיו כל
 בראשו הפציעה אולי פניו. על הזאת סיבה
 מסובכים בדברים במוח. פגם לאיזה גרמה
 אבל כל־כך. מבינה לא כבר אני כאלה

 לפחות אותו שהכרתי בשבילי, בסך־הכל
 ואפילו הצמודה, חברתו והייתי שנים עשר

 חודשים■-, ארבעה במשך ארוסתו־לעתיד
חלום!״ גבר היה הוא

אג  הסגיר ה
הבן את

 אילנה של האישי וידויה כאן ד וי*
 איי־ שהיתר• מעכו, הצעירה /ר/אברג׳יל,

שלמה, של הוריו בבית שלמה.
 אווירת שוררת ,38 אייזיק ברחוב

 עכו, בצפון אשר בש״א^המוזגחת, איל
^נההתח דל, את הכל מכירים ^

ה מ ל ן״ ,.וודלרח ש להו ~ןיןיןי£ן^שעשה1א
 בביודיגיע!^־ השכנות אחת אומרת- !״ריו
1̂ חליווה. מישפחת בני של

 סמל־ משה, האב יושב עצמו בבית
 של במוסך כמכוגאי־רכב המשמש מישטרה,

שע השבוע בסוף בעכו. תחנת־המישטרה
 נעתה בנו, אחר בחיפושים חלק נטל בר

חופשה. של אחדים ימים לקחת החליט
 האב, אומר בידינו,״ לא כבר ״שלמה

 דימעותיו. את לכבוש עוד יכול שאינו
 טוב, חינוך — שיכולנו מה כל לו ״נתנו

 שלנו, בידיים לא כבר הוא עכשיו אהבה.
אותו.״ לתלות אפשר ומצידי
 שהסגיר זה היה חליווה, משה האב-

 אז .1969 בשנת המישטרה לידי בנו את
בחו שהיה בעת לראשונה, שלמה נעצר
 כסמל הצבאי שירותו של האחרונים דשים

 מגונה מעשה בביצוע כחשוד בצנחנים,
ני הוא ידידתו־לשעבר. חיפאית, בצעירה

 ולתשלום מאסר־על־תנאי, לשנתיים דון
 למתלוננת, לירות מאה בסך כספי פיצוי

ב הקרבית, ביחידתו לשרת הוסיף אך
 ״הוא :האב אמר אז הקידמיים. קווים
 וילמד ייענש .21 בן הוא ילד. לא כבר
למוטב.׳״ יחזור עוד אולי לקח.

 והוריו למוטב, חזר לא שלמה אולם
 שהוסיף למרות ממנו. חוצנם את ניערו
 אחיו עם יחד .אחד בחדר בביתם, לגור

 ,19ה־ בת ואחותו ,18ה־ בן אבי הצעיר,
בצה״ל. כיום המשרתת עדנה,

ירושל צעירה היתר. הראשונה ארוסתו
 הם בני־המישפחד. ולדיברי רוזי, בשם מית
 של שיחרורו אחרי להינשא, עמדו גם

 מנע זו בפעם שגם אלא מהצבא. שלמה
 לפני אחדים חודשים נישואיו, את מעצרו

 המאסר- בתקופת עוד להגשימם. שתיכנן
 נעצר הוא הראשונה עבירתו על על־תנאי

 ומעשר,־ מעשי־אונס שני בביצוע כחשוד
בכוח. מגונה

 סירב ,1970ב־ בחיפה שנערך במישפטו,
 -שיוחסו בהאשמות להודות חליווה תחילה

ש בתנאי להודות, הסכים אחר־כך לו.
כ רק ייחשב מעשי־האונס משני אהד

 שנות לשבע נידון לבסוף מגונה. מעשה
 וחצי חמש בפועל בכלא ישב מהן מאסר,
 אמרה מכלום,״ איכפת לא כבר ״לנו שנים.

חליווה. רגינה שלמה, של אמו אז
 איכפת, עדיין לבני־הבית ובכל־זאת,

 ואינם ובוכים, יו־שבים הם היום גם כנראה.
 לדירתם. מחוץ פניהם את להראות מעזים

 חרך פותחים הם לא־קרואים אורחים לפני
 בקיצור: עונים לשלומם ולשואלים בדלת,
בסדר!״ ״יהיה

■ דורון מאיר
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