
 בעביודיות־עפר ■אותו ׳והעסיק טרקטור, רכש
 מתמיד ייצוג יש סולמי למישפחת שוניות.

בגי-יהודה. קבוצת ישל הכדורגל במועדון
 ימאי הוא )28( סולמי יעקוב הגידול האח

 בית־הספר טיום עם מייד שנה. 14 מזה
ה ובמשך הסוחר. ׳בצי מפליג החל היסודי

 ארצות מירביית יאת במסעותיו הקיף שנים
 מסתיים סולמי יעקוב של מישפטו תבל.

 חרף מסריו, קטלן הזוג בני אליה. בימים
 הדין ופסק המרשיעה עדותם את הפיצוץ,

בקרוב. יינתן
מת החל סולמי עמוס של בתיק הדיון

 עם אוחד ׳והוא השנה יולי בחודש ברר
 השופט ליפני כהן, שיימעון ישל בתיק הדיון

פילפל. איתמר המחוזי
 סברין על־ידי שיוצגה התביעה,

 מחוז פרקליט של בכיר סגן שרטר,
ב סולמי עמוס את האשימה תל־אביב,

ל וניסיון לעדות בקשר והטרדה השפעה
 ישקר עדות להעיד ׳אדם ׳באיומים הניע

 כמו־כן במישטרה. הודעתו את ׳ולסתור
 קשר קשת שיחד ושימעון עמום הואשמו
 ׳חוק־ קטלן. מישפחת ׳בבית הפיצוץ לביצוע

 ובראשם ■בפרישה, שעסקו המישטרה ירי
 ׳שבידם משוכנעים היו מרח, דני המפקח

 יאת להרשיע עיל־מנת מספיק ראיות חומר
 הדין עורכי הגנו שעליהם ׳וכהן, סולמי
רכטמן. ׳ואברהם אלוני משיה

 עדוייות-מפתח, שתי על התבססה התביעה
 התיש־ ממחלק מחוז דני החוקר של האחת

החוש. יוסף בשם עבריין ישל והשניה אול
 ידוע העשיר, הפלילי העבר יבעל התש,

 מייש־ כמודיע תיליאביב מחוז במישטירת
 מכלא כשנתיים לפני השתחרר הוא טרתי.
 בעוון מאסיר ישנות שלוש ריצה שם שאטה

 בתיק ומואשם יעצור הוא ׳וביום התפרצויות
 שלושה של בהרכב המתברר במיש׳פט רצח

 התביעה לו מייחסת תיק באותו שופטים.
 יוסף בן־דודו רצח וביצוע תיסנון את

 על כשינה לפני ראשון־לציון בחוליות שמאי
בסמים• סחר של רקע

 לקבל אמור התש היה רצח תיק באותו
ה ׳שאר נגד מדינה עד ולשמש חסינות
 זו ברוח הסכם חתם ׳ואף לרצח שותפים

 לפני בוטלה זיו שחסינות אלא התביעה. עם
 שהחוש ׳שהתברר אחרי חודשים, מיספר
 בבית־ והן סמישטרה הן ובהודעותיו שיקר

 שיוסף מישפט באותו התברר כן המישפט.
 מטעה מידע במתכוון למסור נהג התש

 מבד ידיעותיו היו ולחוב מיישטרה, לקציני
ובדותות. שקרים על ססות

 מרת דני
מעיד

 כפת וסולמי כהן שד רקליטיהם ^
 הדין עורכי ישל ההגנה קו באישומים.

 להוכיח הניסיון על התבסס זרכטמן אלוני
 ה־ משיני שניגבו ההודעות אי-קבילות את

 עדות ׳סתירת על וכן במישטרה ׳נאשמים
ש1 להוכיח ׳ניסיון ■תוך התש של המפתח

מועד. שקרן היינו
 דרמא־ הייתה מחוז דני מפקח של עדותו

באוגוסט. העדים דוכן על עלה הוא תית.
 במיקצועו, מישפטן שהוא מחוז, מפקח

 עדותו את גבה שבהן הדרכים :את פירט
 העדות את הציג הוא סולמי. יעמוס ישל

ה הכחיש בה כחוק• מסוילמי ■שנגבתה
 לאיחר-מכן למעשה. שליו קישר כל נאשם
 זיכרון־ דו״ח לבחת-׳המישפט מחוז ׳הגיש

 סולמי, עם שיחה פדי ׳תוך !שרשם דברים
 שיחה באותה הנאשם. ישל ידיעתו ללא
 בינו ידידותית אווירה ליצור מחוז יניסה
 נרש־ שהדברים לו יאמר ׳ולא הנאשם לבין
 על השיחה עיקרי את להעלות כדי מים.

טל שיחות לביים ׳שנהג מחוז סיפר הכתב
 ■רגעים ■ובאותם נבראו, ׳ולא היץ שלא פון

 היה שיחה כמקביל עצמו השים שביהם
 כאילו הדברים זיכרון את דף על רושם

 בטלפון. ׳אייש-שיחו מפי דברים רושם הוא
 את להביא זו בדירך הצליח מחוז לטענת
 ויודה עצמו ■את שיפליל יכך לידי ׳סולמי

הפיצוץ. לביצוע בשכיר שליחים בשליחת
 בחריפות התנגד אלוני ׳שעורך־הדין אלא
 מיש־ טעיניוית מיספר וטען המיסמך ■להגשת
 ניגבתי■ הפרקליט לדברי לכך. בקשר סטיות

החופ לרצונו ■בניגוד הנאשם מפי ההודעה
לח הפעלת ■ותוך כחוק שהוזהר מבלי שי,
 יממן סולמי היה אלוני לדברי פיסיים. צים

ו יריבות שעות כבר יעצור חקירה, אותה
 לו שניתן מבלי ■וערב ׳שתי חקירת נחקר

 תחבולת את ■אלוני ציין כמו־יכן לאכול.
 עיל־מנת החוקר השתמש ישבה הטלפון
ההודעה. את להוציא

נש הרוש עד־המפתח של עדותו

 במעשה מחשוד עדות גביית לפני *
ש מה שכל להזהירו החוקר חייב פלילי
 בבית־ כראייה ינגדו לשמש עלול ימסור

 לנחקר לומר החוקר חייב כן המישפס.
לשתוק. שזכותו

 ובתחילת ספטמבר חודש במשך מעה
׳ש הבסיס את בספק והעמידה אוקטובר,

 בן החוש יוסף התביעה• הושתתה עליו
 והתגורר במיקצועו צבעי־רפב הוא 32ה־

 .אחת קיומה הקטלנים, גרו ישבו בניין באותו
 קרוב שהוא החוש הפיצוץ. למקום מתחת

 ראש סלוק, איזיידויר רב־פקד שיל מישיפחה
 מיש- ישל המרכזית ביחידה הסמים מחלק
 והוא ממצרים ארצה עלה תל־אביב טרת

 מנידויני דסה ריוברט ■של קריוב־ימישפחה גם
 החוש ׳שהשתחרר אחרי קהיר*. מישפט
 מקיום סלוק רב־פקד ליו סידר מהכלא
 לשקמו. במטרה ביפו סרן במוסך עבודה
 ׳קשריו בעזרת סל׳וק הצליח החוש לדברי
 טובים תנאי-ישכירות גם ׳בנוסף ליו לסדר

מוסך. באותו
 ׳שבועיים במישטדה, החוש ׳שמסח .בעדיות

 ״אני סיפח: קטלן, בבית הפיצוץ אחדי
 ב־ שמאי יוסף של בדצח כחשוד נעצדתי
 פנה לפני־כן ששפועיים נזכח ואני 11/4/77

 שידות למוסך אלי ובא כהן שימעיון אלי
 כהן שימעיון סרן. מוסך — ביפו אופל

 ■שאותו סולמי עמוס בשם בחור עם בא
 אסיר הייתי אני בה מהתקופה מכיר אני

או פגשתי ושם *״ אבדכביר בכלא עבודה
 עמוס את לי להכיר רצה כהן שימעון תו.

אמר סולמי. יעקוב של כאחיו והציגו סולמי
 לי: אמד ושימעון אותו מכיר שאני לו תי

 ׳ואנחנו ישלו/ אח זה ׳בסדר, בחור ,הוא
 שלך השכינה בענין אתך לשוחח חוצים

 ■לדבר התחלנו ׳אופיום... אצלה שנתפס
׳ש לי אמיר כהן ׳ושימעון למישריד, מחוץ
 יו־ לו לעזור סולמי ליעקוב הבטיח הוא

 לו ■אגיש אני ׳שגם עלי הסתמך שימעון
 ילי יאמר ׳שימעון זה. בעניין העזרה יאת

 איותה/ ילה לשחק ירוצה ,אני :אלה במיילים
להת שרוצים מייד הבנתי האלה מהמילים

קטלן.״ בזוג נקם
 במיש־ היודעה באותה החוש סיפר עוד
 את לפוצץ שלא מסהן ביקש ■שהוא טרה,
 יתת־ יאו באקדח להשתמש ■אלא הבית

 היה בפיו הנימוק הפעולה. לביצוע מיקלע
 מייד הם. יאף להיפגע עלולים הזוג שילדי
 גייירסיתו, לפי החוש, יפנה שיחה יאותה לאחר

 מתכוונת היא ׳שאם לה ורמז קטלן חינה אל
 להיזהר. עליה סולמי יעקוב ׳נגד להעיד
 חב־ יאל לדבריו פנה גם הוא יום ׳באותו

 עמי ■במלית פגישה עימו וקבע ■סלוק פקד
 על לסליוק סיפר הוא בפגישה בתיל-אביב•

 יאותה לפי זה כיל ויסולמי, ■כהן של כוונתם
הקטלני. הפיצוץ ■לפני כחודש — גירסה

 על הדוש העד חזר בבית־המישפט
או הראשית. בחקירה גירסה אותה

הסנ בשאלות להילחץ כשהחל מייד לם
 חיש ׳שהוא התלונן הנגדית, בחקירה גוריה
 ניסה בבית־המעצר שמישהו ■וטען ברע

להרעילו.
 בית- אל הובהל ׳והחוש הופסקה הישובה

 לישוב אסור ׳והיה הסמוך איכילוב החולים
שטיפת לו שתיערך לאחר העדים דוכן אל

כהן שימעון נאשם
? לחבלה מומחה/

 ■וגם יום באותו ישב לא שהוא ■אלא קיבה.
למחרת. לא

 המודיעין רשת אנשי של המישפט *
 1954ב־ בקהיר שנערך הישראלית והחבלה

 לתליה הרשת מחברי שניים נידונו ובו
 גילוי ממושכות. מאסר לתקופות והאחרים

 לבון״. ,פרשת להתפוצצות הביא הרשת
 לאחר בחשאי לישראל הגיעו הרשת אסירי

הימים. ששת מילחמת
 מיספר מחזיק הסוהר בתי שרות **

 באבו־כביר המעצר בבית שפוטים אסירים
 זה מעמד שרותים. עבודות ביצוע לצורך
 נהנים והס לאסירים כפריוילגיה נחשב

יחסי. מחופש שם

 מלווה ימים, שלושה אחרי שב כאשר
 אל הסמים מחליק בלשי שיל מתוגבר בכוח
 בעדותו. להמשיך הרויש סירב העדים, דוכן

 ימשך ■אכיליתי לא חלש, ■אני השופט, ״כבוד
 אני אותי. ׳להרעיל יניסו ימים, ■שלושה
 קשה כי עדותי הימשך את לדחיות מבקש

 פ״לפל. ׳איתמר לשופט אמיר לדבר,״ לי
 הדיון .את לדחות היא אף ■ביקשה התביעה

בתוקף. התנגד אלוני שהפרקליט אלא
 ימים שבוע !ומזה מיועד שקרן הוא ״העד

 אלוני. טען המישפט,״ בבית משטה שהוא
 בחקירה הקיר אל ׳נלחץ שהוא ־אימת ״כל

 ׳ולא היו שלא סיפורים ממציא הוא הנגדית
 בדיקות ■ימי שלושה לאחר ׳כעת, !נבראו.
 ׳אסמכתא כיל ללא המישטרה, אותו מביאה

 ביזיון זהו דחייה. שוב ומבקשת רפואית,
 כמה החליף פ״לפל השופט בית־הדין.״

׳להמ לשכנעו וניסה החוש העד עם מילים
 המישפט ״׳בית :פסק לבסוף בעדותו. שיך
 ולח־ :תה יקבל העד קצרה, להפסקה ייצא
 שלושה בעדותו.״ ימשיך ולאיחר-ימכן מיניה

 ׳והביאו המיזניון יאל אצו גברתנים שוטרים
 קודם ״תבדקו הם. יתה ספל החוש ליוסף
 עמום כליגלוג להם צעק רעל,״ בזה שאין

הנאשמים. מדוכן סולמי
סבל את לאבד החלו התביעה אנשי גם
 הראשי. עד־התביעה התמוטטות נוכיח נותם

 ■פירסום יאת האפשר ככל למנוע ע׳ל־מינת
 עוד ש׳רטר סברין התובע הוציא הדברים
 היעית׳ד כל את החוש, ■של עדותו בתחילת

ית שהדיון !ודרש המישפט מאולם ׳נאים
 ביטחון ״למען וזאת סגורות ■בדלתיים קיים

 שרטר הוחלף ■המישפט חידוש לאחר העד.״
 תל-אביב, מחוז מפרקליטות יאחר בתובע

הדרי על שחזר אלג׳ם, אברהם עורך־הדין
כו

סולמי עמום נאשם
? עצמית הפללה

 :התנגד אלוני שעורך־דין אלא שה.
׳תע את ידע שהציבור לכך רב עניין ״יש

ביט על מדובר אם הדוש. העד של לוליו
 היושבים המישטרה אנשיי הרי העד חון

 העד את מפחידים אזרחי בלבוש ■באולם
 טען. להרחיקם,״ דורשים ׳ואנו פחיות, לא

 ׳נוכחותם את להתיר ׳לבסוף החליט השופט
 הנאשמים מי׳שפחיות ובני עיתונאים שיל

 ׳נוכחים יהיו לא שבאולם ציווה יוכן ׳באולם
הדרושה.״ לכמות ״מעל מישטרה בלשי

 נאלץ כאשד ועצבני ׳חיוור הייה החוש
 דבריו. על נגדית ׳בחקירה ולעמוד לשוב

 עיורך־הדין משאלות ׳והתחמק התפתל הוא
 רפה בקול לרוב לעניין, שלא השיב אלוני,

 החקירה לשמעו. ׳יצליח לא שהשופט יכך
 ׳והיא בקירוב ׳שעות חמש ■אירסה הנגדית
 התובע בין עוקצניים דברים ׳בחילופי לוותה
 לא פילפל השופט אלוני. ׳לפרקליט אלג׳ם

 של ■דינאמית חקירה להגנה לאפשר השכיל
 שאלה בכל הדיון את ׳ועצר החוש העד

 מספקית שהות להרוש :ניתנה בכך ושאלה.
 ענה הוא פעם לא ■תשובותיו. על לחישוב
 יהיה לא השופט ׳במתכוון, מבולבלת !תשובה

עלי לחזור מבקשיו !והיד. הדברים את קולט
 ׳בשינוי התשובה על חוזר היה החוש הם.

ועובדות. פרטים
 העד דבירי :את לשכתב הירבה השופט

 לא הביא ׳והדבר כלשונם אותם רשם ׳ולא
 ■באי-׳כוח מצד ■נריגזות 'להתפרצויות ׳אחת

 הדוכן על לעמוד ׳נהנה עצמו החוש ההגנה.
 לחולל שהצליח במהומה מהציד ולהשקיף

 השופט ׳שיינה שבהן הפעמים באחת ׳באולם.
 עמוס עצר לא העד, דבירי את בולט באופן
 בקריאה׳ השופט כלפי והתפרץ סולמי
בהת קודם!״ אמר לא הוא זה את, ״׳אבל
 לקצרנית השופט שהכתיב לדברים כוונו
 קרא תשתוק!״ ״אתה כביכול. העד מפי

 שלי, החופש ״זה פילפל. השופט לעברו
בכאב. סולמי ענה אשתוק?!״ ׳אני מה

שאלו עיקר את כיוון אלוני עוירך-הדיו

 שבו הרצח מישפט ■בנושא הדוש איל תיו
 שהחיש להוכיח יניסה הוא מואשם. הוא

 של ביקורם על הסיפור את ׳ובדה שיקר,
 לזכית על־ימנת וזאת במוסך וסולמי כהן

 שתלוי הרצח !בתיק מדינה עד של במעמד
נגדו. ועומד

 סתרה סלוק רב־פקד של עדותו אולם
 המפקח של הגירסאות, שתי את לחלוטין

הרוש. ושל מרוז

סולמי יעקוב נאשם
בסמים? סחר

ב חרוש יוסף עם שנפגיש אישר סלוק
 על החוש מפי לו ׳נודע יושם עמי מלון

 ״אולם,״ במוסך• כהן שימעון של ביקורו
 כילל הוזכר לא פגישה ״באותה סליוק, טען

 אילו כהן. אל ■שהתלווה כמי סולמי עמוס
 הייתי ׳סולמי השם את אז שומע הייתי

 חיפשנו אנחנו ״הרי ■סלוק, הוסיף קופץ,״
 גירסת ■את ׳סתר גם סליוק !בגדות.״ אותו
 ש- וציין פגישה אותה ■מועד לגבי החוש

 כ־ ׳חודש (ולא הפיצוץ לפני שגה ׳נערכה
 אילו ישן!ואוכל הייתי ״לא חרוש), גירסת

 ולא שארע לפני חודש הפיצוץ על שמעתי
סל׳וק. הדגיש למנעו,״ צעד כל נקטתי

 של עדותם
וסולמי קטלן

 התביעה של האחרונות העדויות חת ׳׳^
■ לאו הובאה היא קטלן. רינה של היתה י
 חמו- בלשים של כבד מישמר על־ידי לם

■הצנו רינה שהתה. בו הסתר ממקום ישים,
 פרישת את תיארה ושיחורת־השיער מה

 ׳סיפרה היא סולמי. עמוס שיל הטרדותיו
 שיל עבודתו מיקום אל לבוא !נהג שסולמיי

 עבודתה מקום יואל הדפום ■בבית בעלה
בתל־אביב. הרבנות בניין במיזנון

 עמום, עם האחרונות הפגישות ׳באחת
ב הימית יהודה ברחוב שנערכה פגישה

 לא שהוא לדבריה, עמום, לה יאמיר יפו
 שליחים ישלח אלא !בעצמו דיבר יעשה

 מחוז עם ישב שהוא בשעה בה שיפגעו
אלי ■לעצמו וייצור ביבית-קפה (מהמישטחה)

 לעשות מוכן יהיה מי ■שאלתי ״אני בי.
 ימכרו הם הכסף ,בשביל :אמר ׳ההוא זה את
 אחר יריבה. סיפרה שלהם/״ האמא את

בכעס. לדבריה, אותו, עזבה האלה הדברים
שהפ שטען סולמי עמום העיד אחריה

שמו ביוזמת היו בעלה ועם איתה גישות
 העדות בגלל עליו העיק שמצפונו קטלן, אל

 יעקוב — מילדות חברו נגד למסור שעמד
סולמי.

 ■שימעון שאת ׳בעדותו !והדגיש חזר יעמוס
 ביחד ׳שנעצרו עד מעולם הכיר לא כהן

 רק נולד הוא ״בשבילי הפיצוץ. בתיק
 מוכר הייה ולא קיים הייה לא כן לפני :כעת,
 של מעדותו התברר עוד סולמי. ■אמר לי,״

 ׳בבית- במעצר ישב הוא שלראשונה סולמי
ד ,1975 ׳בדצמבר ■רק באבו־כביר המעצר

 יחבוש היה לא חרוש שיוסף כתקופה היינו
עבודה. כאסיר כביר שם

 מפקח בידי ׳וחקירתו מעצרו נסיבות על
 בתחילת שמייד סולמי העיד מירח דני

 הרוצח ״:אתה חוקריו: לו יאמרו החקירה
 מריח דבי לא ״׳שמי זה.״ יאת !ואנחנו:נוכיח

 והתיק על כנאשם יופיע לא שילך השם אם
 אמיר עוד סולמי. לדיברי מרח, יאמר הזה,״
סיציל מי׳שפחה ״:אתם :סולמי לאחים מריח

 ׳בבית־הסו- כולכם את אושיב !ואני יאנית
 הקטנה האחות את גם אכניס אוכל, יאם הר.

לפלא.״ שלכם
 פילפל, השופט יפסוק הבא בשבוע

 שמא או בקביעתו מרוז החוקר צדק האם
׳נמהרת. קביעה זיו היתד.


