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 לעומת זאת׳ כל אביה. הנאשמים, ספסל
 אך לאביהם. אחיה שהקדיש תשומת־הלב

שה הבחיני בבית־המישפט הנוכחים כל
 רבה במידה נמצא הבעייה לפתרון מפתח
 הצעירה אשתו קרסניצקי, טלי של ■בידיה

אלון. של
ה רבות. טלי של בעדותה ״הסתירות

 הרצח בליל למ״שטרה שמסחר. עדות
 את לשכנע שאוכל מאמין אני בהן. מלאה

 עדותה, את לקפל שאין ב״ת־המישפט,
 הייתה לא כלל היא הרצח, שבליל משום

 עורך-הדין אמר נתנאל,״ עם בירושלים
 העדים. דוכן על עלתה שטלי לפני מרקוס

 בית־המיש־ את לשכנע שאוכל בטוח ״אני
 אחרים, מניעים יש עדותה שמאחרי פט

הרצת.״ למקרה פלל קישורים שאינם
 אחד פלט טלי,״ באותה מקנא לא ״אני
 ש- שעה באולם, שנכחו המשטרה מאנשי

 העדים, דוכן אל דרכה את עשתה טלי
 חותנה. נגד המכרעת עדותה את לשאת

ההר בעלה ואת אותה תלווה החיים ״כל
 לפלא אותו הכניסה למעשה, שהיא, גשה

בעדותה.״
 הציקה בעיה שאותה היה נראה ואכן,

אר לפני הרצח, ליל מאז מעט לא לטלי
כא ההפתעה היתד. גדולה חודשים. בעה
 18 מכפי מבוגרת הנראית טלי, החלה שר

המ״שפט. בבית עדותה את נושאת שנותיה,
 עוררי התובע, צעק !״משקרת ״את

 למישמע מאמץ כשאינו פלגי, יואל הדין
 בבית־ נחושה במצח משקרת ״■את אוזניו.

 הודיעה שטלי אחרי שוב הגיב המיישפט,״
 ■בירושלים, כלל היתד, לא ערב באותו כי

ביודעין. שיקרה הראשונה ובעדויתה
 הצבאי לטחנה ׳אלון את להביא ״נסענו

 ממנו, ונפרדנו לשם ״הגענו אמרה. שלו,״
 הייתי לא ערב באותו לבאר־ש׳בע. וחזרנו

 כי במשטרה, שיקרתי בירושלים. כלל
אי סיבות לי היו בנתנאל. לנקום ■רציתי

 לבין ביני להפריד רצה הוא לכך. שות
אלון.״

 כשהיא מביחרהמישפט טלי כשיצאה
המע לחדר בדרכה שוטרים, בשני מלווה

 שחלף מהיר בחיוך להבחץ היה ניתן צר,
 מאז הראשון החיוך נתנאל, של שפתיו על

הנאשמים. ספסל על הושב
 טלי ששבה אחרי לאחר־מכן, יומיים אך

 מעל החוור ינעלם העדים, דוכן על ועלתה
 שישבה אחרי קרסניצקי. נתנאל של פניו

 לגירסה לשוב טלי החליטה בכלא יומיים
 של האשמותץ מול הפעם ושוב, הראשונה

 בגירסתה ותמכה חזרה מרקוס, עורו־הדיו
הקודמת.
 ״ראיתי טלי, אמרה כזד״״ במצב ״הייתי

 מאז ותה הולך שהוא בעלי, אלון את
 כולם שלו המיישפחה וכל המישפט, תחילת
 דעת על והחלטתי מדעתם, שיצאו במעט
 בבית־ ולשקר העדות את לשנות עצמי

 במאסר. ■לי יעלה זה אם אפילו המישפט,
 מה כל על חשבתי במעצר כשהייתי אבל

 והחלטתי לחצים, עלי שהיו בלי שהיה
האמת.״ את לספר שוב

 טראגדיה
יוונית

 בית־המיש- אולם את טלי שעזבה ך*
וני בחוץ, אלץ בעלה לה המתין פט ^
 ״כשהיא בליבו. במתרחש להבחין היה תן

 יאחד העיר מהאולם,״ הקודמת בפעם יצאה
 אותר, לחבק מיהר ״הוא במחזה, הצופים
 ולא ■בידה אחז רק הוא הפעם ילה. ולנשק

הפ שהוא להיות יכול דבר. לומר ניסה
 הרוויח הוא אבל עכשיו, אביו את סיד
 יותר מה לו יראה הזמן ורק אשתו, את

■בשביליו.״ חשוב
 קרם־ נתנאל נותר בית־המישפט באולם

של בשולחן ■מבטו את כיובש שהוא ■ניצקי
 של עדותו את לסתור ניסר, פרקליטו פניו.

 אבק- סימני על שהעיד המשטרה, מומחה
 ■נתנאל. של חולצתו על ׳שנותרו שריפה

 אחר, בעולם שקוע שהנאשם היד, נראה אך
 בבית- לנאמר תשומת־לב מקדיש ואינו

המישפט.
 יכול היה לא עצמו שקספיר ״אפילו

 אמר משולמת,״ כל-כך טראגדיה לכתוב
 ״נראה באולם. שנכחו מעורכי־הדץ אחד

בגו כרצונה עושה מיסתורית יד כאילו
 זו, מרתקת בעלילה הגיבורים של רלם
 זו עליה. שליטה בעצם אין אחד ולאף

 רצח האב המישפחה. על שרובצת הקללה
 האשה עם לחיות צריך והבן האם את

 אביו יאת ושלחה המעשה את שחשפה
 ייאלץ הוא זו טראגית בצורה ואולי לכלא.
אביו. של פישעו על לכפר

 קרם־ מישפחת של העגום שסיפורה אלא
התיאטרון. בימת על התרחש לא ניצקי
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 השלווה את החריד עז נפץ ול ן■*
\  רעש נשמע אחריו ומייד היפואית, /
 אשד,. וזעקות קירות ישל התמוטטות של

והמקום בלילה, 11 בסביבות הייתה השעה
ביפו ירושלים בשדרות 83 מיספר ביית —
 לניידות קטלן. ושמואל רינה של ביתם —

 לא ׳למקום ששעטו וד,בולשת המישטרה
 דירת־הגג הריסות מבין לחלץ ׳אלא נותר

 רינה של ,ר,שסוער גופתה את בניין, ׳באותו
 רוח־זזיים, ללא שהיתה ,19,־ר בית אשכנזי
 בית- אל הפצועה קטלן דינה את להעביד
 חמור כישלון לחובתם ולזקוף החולים

 במישפט מרכזיים לעדים הגנה במתן
חשוב.
 ,1977 באפריל 15,־ד סליל ■התחולל זה כיל

 בני צריכים יד,ץ ישבו המועד לפני יומיים
 המחוזי בבית־המישפט להופיע קטלן הזוג

 יעקוב של במישפטו מרכזית עדות ולתת
 יד מסוכנים בסמים בסהר שנאשם סולמי,

לתקו להישלח בדין, יורשע אם צפוי, היה
ממושכת. מאסר פת

 ידידות
נעורים

 עצרה 1976 באפריל קודם־דכן,
 בחל-׳אבייב לבנדר, ברחוב /■המישטרה

ואב רשתי אברהם — סמים סוחרי שני
 את השניים הובילו בחקירתם ישרם. רהם

 להם, שסיפקו מי יאל הסמים מחלק חוקרי
 ויעקוב שמש עדי — הסם את לדיבריהם,

 המיש־ ערפה לאחר־מכן ימים כמה סולמי.
 83 מיספר הבית גג על פשיטה טרה

בני ■בדירת ותפסה ביפו ירושלים בשדרות
בחבי יארוז ׳אופוום של ■כמות קטלן, ד,זוג
 הבעל, ירדניים. דינרים של כמות וכן לות

הוא. אף נעצר קטלן, ׳שמואל
 ישל מילדות יחברו היה קטלן שמואל

 באחת ייחד גדלו השניים סולמי. יעקוב
 בבית יחד ולמדו יתל-אב״ב דרום משכונות

 כישבגרו, גם ■נמשכו קשריהם היסודי. הספר
 קטלן שמואל — נפרדו שדרכיהם למרות
לעבוד !והחל ביפו להתגורר עבר נישא,

בצי-יהסוחר. כימאי עבד יעקוב ואילו בדפוס
ה את שהחביא קטלן סיפר בחקירתו

 מ־ שקיבל חודשי תשלום תמורת חבילה
 תוכנה. עם קישר כל ליו הייה לא אך ■סולמי,

 אך קל לעונש ונידונו נישפטו הזוג בני
ושמש. סולמי נגד להעיד נכונות הביעו

 של במישפטו להעיד הספיקו הקטלנים
 זו עדותם סמך על הורשע והוא שמש,
 שותפו, *. בפועל מאסר שניות לחמש ונידון
 המייש־ על־ידי !ונעצר נעלם סולמי, יעקוב

 גם החל ׳ואז השנה בפברואר רק טרה
להתברר. מישפטו

 לדאוג עצום מאמץ עשתה המישטרה
 בית־ אל בשלום יגיעו שהקטלנים לכך

 היחידה חוקרי עדותם. את ויתנו המיישפט
 היותם שעובדת לכך מודעים היו המרכזית

 במישפט מרכזיים עדים קטלן הזוג בני של
 לפיגועי'אפשרי, מטרה :אותם הופכת סמים

 עם מתמיד בקשר הקטלנים עימדו לפיכך
ה עם ויבמייוחד המרכזית היחידה אנשי
ה של התישאול ממחלק מרח דני מפקח

 החקירה את שניהל הקצין שהיה יחידה,
סולמי. בפרשת
 מתן לפני יומיים הפיצוץ, שרעם אלא

 ישראל ׳שלמישטרת שוב הוכיח העדות,
 במיש- :תביעה עדי על להגן היכולת אין

 מה התגלה שוב חשובים. פליליים פטים
 לא בישראל — ׳לטשטש מנסים שתמיד

 שחייו ומי במישפט, עדות למסור כדאי
 של ׳בהגנה מיבטחו ׳״שים אל לו יקרים
המישטרה. חוקרי
פי באותו האירוניה מן הרבה היה

 קודם- ספורות שעות שכן קטלני, צוץ
ש המיישטרה חוקרי במקום ביקרו לכן

 ■שמואל, הבעל, קטלן. רינה על־ידי הוזעקו
 הגולן ברמת !במילואים !תקופה יאותה שירת
 הזמינה לבדה לישון תיאלץ שלא וכדי

 לישון אשכנזי רינה חברתה את אישתו
 בשעות הבית אל השתיים כשהגיעו אצלה.
 אי- שרר בפנים פרוץ. אותו מצאו הערב,

לא ההפתעה למריבה אולם מוחלט, סדר

 את הפחית העליון המישפט בית ♦
שנים. 4 על והעמידו עונשו

ש המישטרה חוקרי בפריצה. מאומה נגנב
 לא רינה ׳והסתלקו. עדות גפו לדירה הגיעו
 וזה מריה דני המפקח יאל וטילפנה נרגעה
 לה ואין בסדר ■שהכל ׳והבטיח יאותה הרגיע

 מונח היה יפםר שעה אותה לדאוג. מה
 כשנכנסה הזוג. בני במיטת ממולכד רימון
 בה לישון על-ימנת למיטה אשכנזי רינה

נפצ קטלן רינה ׳והרגה. הרימון, התפוצץ
 שלושת הכרתה. את ואיבדה מרסיסים עה

 אף שיישנו קטלן, הזוג ביני של ילדיהם
 לילה !באותו עוד נפגעו. לא — בבית הם

 יעקוב של אחיו שני את המ״שטרה עצירה
 כחשודים )22( ונועם )24( עמוס סולמי,

במעשה.
ם חי א ה

מי לבית סול
ה נ י  על־ידי הועברו קטלן ושמואל ^

ל המישטרה של הסמים מחלק אנשי 1
ב שוטרים של כבד ומישמר סתר, מקום
 שעות 24 במשך עליהם שומר אזרחי לבוש

 אבל הלקח, את למדה המישטרה ביממה.
אדם. חיי קופחו יש לאחר רק

 ימים עוד בהלם .׳שרויה שחייתה רינה,
 המפקח על־ידי נחקרה הפיצוץ, אחרי רבים
 שאירע מה לגבי עדויות ארבע ומסרה מרה

 האחים לבין בינה הפיצוץ שלפני בימים
סולמי.
 שנעצר, אחרי שבוע שוחרר סולמי נועם
 סבורים המישטרה חוקרי ראיות. מחוסר
 המפתח הם כהן ושימעון סולמי שעמוס

לפיצוץ.
 תישעה מתוך שניים הם ונועם עמוס

 התחנך נועם סולמי. במישפחת אחים
 שסיים. קיבוץ ישל החינוכי במוסד שנתיים

 את עזב ׳בתיכון לימוד שנות שתי בתום
 כ- משתלם והחל לתל־אביב, חזר הקיבוץ,

לוטש-יד,לומים.
 ■ולפני לצה״ל, התגייס 18 בן בהיותו

 שירות. שנות שלוש בתום השתחרר כשנה
ב כקבלן־מישנה בעבר עבד עמום אחיו

יותר מאוחר אקוסטיות. ׳מיקרות הרכבת


