
במגישטרה: המתרחש על הסידרה המשר1
במהירות בנהיגה המפכ״יל של ידידו את תפס המישטרה מארב

זוכה אוזן שר־החקלאות של אחיו ^ נסגר התיק אךמופרזת
מוזרים דברים קדו במישפט רובב־אופניים, של קטלנית מדריסה

 סעיד נסע השנה באפריל 8*ה יום ף*.
כ יד־מרדכי,—אשקלון בכביש אוהל *1

 המישטרה. של מלכודת על־ידי שנעצר
 נסע כי לו הודיעו אותו שעצרו השוטרים
 כפי לשעה, קילומטר 101 של במהירות

 על דין־וחשבון לו ונרשם הרדאר, שקבע
 כמה כעבור .8531936 שמיספרו זו, עבירה

 לבית־המישפט הזמנה אליו הגיעה ימים
ד ליום באשקלון, השנה. במאי 25ו

של כבר בעבר מודאג. היה אוהל סעיד
 ימים לחודש רשיון־הנהיגה את ממנו לו
 הורשע 1976 באוגוסט נקודות. צבירת על

 ריש־ חדרה. ליד בתאונת־דרכים בעבירה
■שלי על הוחלט וכן קצר, לזמן נשלל יונו
יע אם חודשים לשמונה רישיונו של לה
אחרת. עבירת־תנועה שה

 לו הצפוי במישפט כי לסעיד, ברור היה
ממושך. לזמן ממנו להישלל רישיונו עלול

 אירגון־ יושב־ראש הוא אוהל סעיד
חב יושב־ראש הנגב, מושבי של הקניות

 החזק והאיש הנגב, מושבי הפיתוח רת
 את ירש הוא בדרום. בתנועת־המושבים

 כשזה אוזן, אהרון של ועוצמתו כיסאו
 כישר. ואחר־כך שר־החקלאות כסגן התמנה
 עתירת־אנד איראנית למישפחה בן אוהל,
הוריו מבית ברח שושן, העיר מן צעים

 ניצב־ גם מתגורר שבו מסלול, במושב
 של הנגב מרחב מפקד יהב, יצחק מיישנה

 מיהב ביקש הוא סעיד, לדיברי המישטרה.
ייפ כי השיב ויהב התביעה, את יבטל כי
הח כי לי סיפר סעיד במיכתב. אליו נה

 והוא במיכתב, יהב אל לפנות שלא ליט
 מתוחים יהב לבין בינו היחסים כי מאשר

 זוכר אינו כי לי אמר עצמו יהב באחרונה.
אליו. סעיד של פנייה
 אם לפנות אוהל סעיד היה יכול מי אל

 לא כי סעיד, מדיברי ברור, ? יהב אל לא
 חיים המישטרה מפכ״ל לידידו, כלל סנה

 זה, בעניין התערב לא תבורי וכי תבורי,
ידידותם. למרות

 תבורי, של ותיק ידיד הוא אוהל סעיד
 עשרות יחד. רבות ״חאפלות״ עימו עשה
 קיימת כי הארץ בדרום ידוע היה שנים

 היא בדרום. רבה השפעה בעלת רביעיה
 חיים אוהל, סעיד אוזן, מאהרון מורכבת

מר האזורית המועצה ויושב־ראש תבורי
שרבף. חביב חבים,

 בתפקידו בדרום, תבורי התגורר כאשר
 יעל, אישתו, עבדה הנגב, מרחב כמפקד

 כיו״ר בתפקידו אוהל סעיד ישל כמזכירה
לה תבורי החליט כאישר אירגון־הקניות.

למצי־ בסעיד הסתייע הוא מושבניק, יות

שיטרית שימעץ העד
הפנס? נעלס לאן

 עשה ,14 בן בהיותו אופנוע על לישראל
במו־ידיו. עצמו את

 הסוכן איראן, מעשירי אחד הוא אחיו
 ובעל התיכון המיזרח לכל רנו מכוניות של

 עצמו סעיד בישראל. עצומות השקעות
מ ולא ענייו מתוך באירגון־הקניות עוסק
 שליחות, בתפקיד רואה הוא הכרח. תוך
 כך ומשום לאחרים, לעזור עליו שבה
זקוק. כשהוא עזרה לבקש מתבייש אינו

ידיד1
המפפ״ל

 את לבטל היכול היחידי גורם ך■
גר סעיד המישטרה. הוא התנועה דו״ח 1 (

 וסעיד מסלול׳ במושב יחידת־מושב את
 הקניות אירגון בכספי תבורי למשפחת עזר
 שניבנה, הבית למימון לירות אלף 130ב־

תבורי. של הפרדס ולעיבוד
 יהב אל לפנות שלא שהחליט אחרי

 שסיפר כפי אוהל, סעיד עשה במיכתב,
 שנסעתי מרופא אי-שור לי ״היה בעצמו:

 בבית״ והיתר. קשה חלתה אמי כי מהר,
 ביקשתי אליה. ומיהרתי בתל־אביב, חולים

 סיבות לי היו כי לי, לסלוח המישטרה מן
 אלא לתבורי, ולא ליהב לא כתבתי למהר.

 תור־ לא אך התיק״, את וסגרו לתורג׳מן,
התיק. סגירת על שהחליט הוא ג׳מן

 ניצב־מישנה, היום הוא תורג׳מן אברהם
בירו במטה־הארצי בכיר בתפקיד ומכהן
התלונות כשהגיעו ,1972 בשנת שלים.

 נשלח למישטרה, תבורי נגד הראשונות
 המתלוננים את לאתר לנסות תורג׳מן

 תורג׳מן אגשי־מישטרה. שהיו עלומי־השם
כ תפקידו את חודשים כמה לפני סיים
 כראש כיהן לא אך ענף־תנועה, ראש

 לסגוד ביקש שסעיד בשעה ענף־התנועה
 במיש־ הנוהלים לפי כי ברור התיק. את

 בידי רק היא הדו״ח לביטול הסמכות טרה
מפקד־המרחב. או ענף־התנועה ראש

 המרחם, למפקד סיפרתי כאשר
 נדהם גוטד, הדו״ח כי יהב, יצחק

 כי אמר הוא להאמין. וסירב —
 וכי נוהל, לכל כניגוד הוא הדבר
מט אינו מעולם ענח־התנועה ראש

מה־גם עכירת־תנועה. בביטול פל

 היא השאלה אוזן, את •שזיכה •פסק־דינו,
 בעוד־מועד ראה לא או ראה הנאשם אם
הנפגע. את

תמו דברים התבררו המישפט במהלך
ה המישטרה. התנהגות לגבי ביותר הים

ה פנם־כים. בנסיעתו בידו החזיק נפגע
 לתאונה שבא המקומי, המישטרתי בוחן

 הפנס את לקח דו״ח־הבוחן, את ורשם
 בבית־המיישפט בעדותו נעלם. זה אך עימו,

 פנס כל מצאתי ״לא במפורש: אמר הוא
הת על־ידי נחקר כאשר האירוע.״ בזירת
 ביותר תמוהים דברים ענה הוא ביעה,
 פנס להרוג היה אם (לשאלה לפנס. בנוגע
 מכרעת חשיבות יש לאו או בידו מאיר
הנתבע). אשמת לגבי

אוהל סעיד יו״ר
? התיק נסגר איך

ה על לו להודיע צריכים שהיו
 דבר. יודע אינו הוא ואילו ביטול,

 הדבר, אמת אם כי הבטיחני יהב
לסדר־היום. כך ;יל יעבור לא

הפנס
נעלם

 תיקים, מכמה אחד הוא שנסגר תיק ך*
 או סגירה לצרכי שופצו, או שנסגרו ! 1

מיק על בדרום. מייוחסים ל-שורת מישפט,
הסידרה. בהמשך נעמוד אלד, רים

ל ביותר המסובך אולי שהוא המיקרה
 אוזן, אליהו זוכה שבו המישפט הוא פיצוח
או אהרון לשעבר שר־החקלאות של אחיו

 של גיסו •של מותו ומגרימת מדריסה זן,
כודם. נאצר ששמו אוהל, סעיד
 נהג ,19.30 בשעה ,1971 בנובמבר 4ב־

 בכביש פרטית פדו במכונית אוזן אליהו
מו לכיוון גילת מכיוון אופקים־מרחבים,

 שימעון בשם נוסע ישב לידו מסלול. שב
 ברוכב־אופניים, פגעה מכוניתו שיטרית.

ה של הנסיעה בכיוון שרכב כודם, נאצר
 פגעה המכונית פנס־כיס. כשבידו מכונית,

 מפצעיו מת וכודם הצד, ומן מאחור בו
ב־ השופט •שקבע כפי לאחר־מכן. זמן־קצר

 חגי, ניסים רב־סמל המי*שטרתי, הבוחן
ה אחרי חודשים שלושה חקר כי סיפר

 מול *שנסע המכונית נהג את תאונה(!)
 ב־ אותו סינוור אוזן לטענת ואשר אוזן,

 הנהג ההרוג. את ראה שלא כך אורותיו,
 שייך של אחיו אל־עטאונה, טאריד הוא

:בבית־המישפט חגי סיפר בדווי.
 העד מפי לראשונה •שמעתי יום ״באותו

 לרו- השייך פנס־היד של הטענה את הזה
 ליד אותו מצא העד וכי כב־האופניים,

 בעיקבות לשדה. אותו וזרק התאונה מקום
 ולא למקום, העד עם שוטר יצא זאת
 לא המיקרה ליום ״סמוך דבר. שם מצא

 לא וגם בזירת־האירוע, פנס שום מצאתי
ישע השמאי, את •פגשתי למחרת למחרתו.

 פנס־כים. לו שהראיתי זוכר לא לויט, יהו
 אותו לחקור צריך הייתי פנס, היה אילו

וה לאו, או דולק היה אם זאת, בנקודה
שלי.״ בדו״ח זאת מציין ייתי

 חגי כי״ לויט השמאי העיד זאת לעומת
 ממקום־התאר שלקח הפנס, את לו הראה

 שלו. מכונית־המישטרה בתוך והניחו גה,
 פנס־ היה כי העיד שיטרית •שימעון גם

הע חלש. באור •שהאיר ההרוג,. ליד כים
 לא רא*שית, כי, היתד, עטאונה. של דות

ראה הוא שנית, הנאשם. את כלל סינוור


