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 מפורטות. הודעות ימסרו כן הם אם בו
 לחברת ובשליחתם במעצר עליהם איים הוא

 איים גם אחד ובמיקוד. ועבריינים פושעים
 של הלקן הצבאי. בעתידו לפגוע עד על

 הנגדיות בחקירות נתגלה אלה עובדות
 במישפטו העדים דוכן על התלמידים של
 יהיה הטענות שאר ואת פיין יצחק של
 תידון וכאשר אם להוכיח התובעים על

האזרחית. הנזיקין תביעת
 מפתח־תיקווה, 18ה־ בן שפירא עוז העד
 ״...המפקח :׳העיד במישל״ב תלמיד לשעבר

 רוצה שהוא כפי עדות למסור עלי לחץ רז
 לרצוני בניגוד זאת וכל ותובא שתימסר

 הייתי לא פעם אף כי שפחדתי, מאחר
 בעיתון יופיע שלי שהשם ופחדתי במעצר

 ובמישפחתי. בי יפגע וזה אותי יעצרו אם
 במהלך שוקי. נגד העדות על חתמתי לכן

 המפקח וסיפר הזכיר ולפניה העדות מסירת
 את יוסי, בשם ממושקף נוסף וחוקר רז

 הם ויינגרטן. האחים של הפלילי עברם
 לשופט •שאבהיר במידה שרק לי אמרו
 השופט יבין ויינגרטן משוקי מפחד שאני

 עדות נגדם. להעיד אצטרך ולא1 מצבי, את
 משוקי פוחד שאיני כיוון נכונה, אינה זו

 מהים, שלי חבר הוא ולמעשה ויינגרטן
לחץ.״ תחת עלי נכפתה זו ועדות

 שפירא: עוז סיפר מעדותו אחר בקטע
 מאנשי חושש קצת שאני חושב ״אני

 זו. בחקירה עלי לחצו קצת כי המישטרה
 הצבאי בשירות לפגוע שיכולים לי אמרו
 שאהיה לכך שיגרמו אדבר, לא אם שלי
רוצה שאני לאן ללכת אוכל ולא ש.ג.

רום פרקליט
.מפחד שאני לשופט אראה ״אם . ״ .

 מאוד הייתי רז. המפקח לי אמר זה בצבא.
 אני להתרגשותי... הוסיף והלחץ נרגש
 שאני לשופט אראה שאם לי ׳שאמרו זוכר

להעיד.״ אצטרך לא מפחד,
 שקיבלה במישטרה העידה פטרוב ;אורית

 אולם פיין• מיצחק בסיפרות ■בגרות ■בחינת
 שני שמות את גם שירפבה עדותה במהלך

 — פיין יצחק של אחיו — נוח התובעים,
 התברר, המ״שפט יבבות ויינגדטן. ■ואלכם
 אלה שניים של שמעורבותם יותר, מאוחר

 את מהם ביקשה שהיא בכך רק הסתכמה
 על־מנת פיין איציק של הטלפון מיספר

 את עבורה •שישיג ולבקשו עימו ׳להתקשר
 בבית מעדותה התברר עוד הבחינה. טופס

 על שלחצה היא זו היתד. כי המישפט,
 הבחינה, אותה עבורה שישיג פיין, איציק

 בפגישותיהם לה רמז ׳שהוא ׳אחרי זאת
טופ להשיג באפשרותו שי׳ש הים שפת על
המועד. לפני בחינה סי

 של וממעשיהם מדיבריהם ״...כתוצאה
ה בפני התובעים מתביישים הנתבעים

 אליהם וחבריהם מכריהם של ויחסם בריות,
ב התובעים של שהותם לרעה... השתנה
 ו־ קשים בתנאים ימים 12 •במשך מעצר

 ועבריינים עצורים בחברת בלתי-אנושיים,
 לתובעים הסבה ובלתי־מוכרים, מוכרים

 הנפשית מהבחינה בהם ופגעה עמוק צער
ה כתב בסוף ׳שפורט הנזק, והגופנית.״

לירות. אלף במאה מסתכם תביעה,
 חס־ בתביעה לדון שישב המישפט ׳בית

 באחת חשוב ציון־דרך יקבע זו, רת־תקדים
 הפרט לזכויות הנוגעות היסודיות השאלות
בישראל.

 חוקות המישמוה
 שר טענתה את

 מנקז ,נ שוטות
 רה הציע המותג

 במגע ועמ לבוא
 סוד׳ נבית־נגישות

בכירים קצינים שד
ח: המחילבאשו בה והתנקם נו ושיה ש רחל סמלת ו

רו להיענות סיובה
הביס. *ה סבירים נהייה ושני *

 אגדות עליו מתהלכות רב זמן מזה נ 1
 חקירה במרכז עומד הוא עכשיו ושמועות.

 אנונימיות טלפוניות שיחות מישטרתית,
 לשר־הסנים ותלונה העיתונים למערכות

בורג. יוסף הד״ר הדתי,
מי אל השואלים את מכוונים תושבים

 איזור־ אוסישקין, גיבע׳ת המדוייק: קומו
 החרמון רחוב ׳נהריה, של הישן הווילות

 חצר עם הדורה וילה עומדת שם .1 מס׳
ל דיסקרטית. גדר־שיחים המוקפת גדולה
למער מייועדת האחת כניסות. ׳שתי ווילה

 גרים שבה ומרווחת, גדולה הדרים כת
ומוס יותר פנימית השניה, בעלי־הבית.

ושירו מיטבח גדול, לחדר מובילה תרת,
 החלק טעם. בטוב מרוהט סשהבל תים,
להשכרה. מייועד הווילה של הזה

״ה למקום: קוראים הבית של השכנים
עליו שהצביעה השכנה השוטרים״. של בית

 נתן שבבעלות בנהריד, אגד תהנת שליד
 לירות 500 !תמורת הושכר חבית שלמה.
 ורק ימים, חודש ריק עמד המקום לחודש.

 הפעם — מחדש הושכר שבועיים לפני
בכירים. לקציני־מישטרה א ל

להשמיד
שיפרסם* מי כל

 תלונה מיכתב הגיע ימים ■אותם ^
 עותק עם בורג, יוסף ד״ר ל׳שר־הפנים,

 רב־גיצב המי׳שטרה, ׳של הכללי למפקח
 לאה ע׳ל־ידי נשלח המיכתב תמרי. חיים

 בכיר קצין־מישטרה של אשתו דויטש,
סעי מיספר כללה ב׳תלונתה הצפון. באיזור

 ל- מי׳שטרתי מעמד ניצול :וביניהם פים,
 ;ומועדוני־לילה מלונות בשירותי ׳שימוש
למט שוטרות ניצול טובות־הנאה; קבלת

 ניצב־ על־ידי בעיקר ב׳לתי-מוסר״ות, רות
הגליל. מרחב מפקד פרנקו, דויד מישנה

שוט פדנקו ׳ניצב־מ״שנד, מזמן לטענתה,
 ככיסוי אישי, לראיון שלו המרחב מן רות

עד הוא אחרים ב׳מיקרים מגונ׳ות. להצעות

 מפקד מפקדו, ׳את אחת במילה רגע לאותו
פרנק׳ו. דויד ניצב-מי׳שגד. המרחב

 מי המיסתורי? הזח בבית קרה מה
 הביא מד, ? אליו שהובאו הנשים הן

השא אלה להן? הובטח ומד, לשם, אותן
 ועדת־החקירה להשיב ׳תצטרך שעליהן לות

 מפקד סגן ׳של בראשותו חמישטר׳תית,
 — חדד רחמים תת־ניצב הצפוני, המחוז
 מפקד־המרחב, של הישיר מפקדו גם שהוא

 לוועדת־החקירד, פרנקו. דויד ניצב־מישנה
שבפי המרחב שוטרות השאר, בין הוזמנו,

פר׳נקו. של קודו
ב העידה שושנה, רחל השוטרות, אחת
 עדותה מתן אחרי שבועיים השנה. אוגוסט
ישר במישטרת כשוטרת מעבודתה פוטרה

אל.

פגישה
פה בליל סו

 חודשי ארבעה אחרי ,1974 נוכמכר ף*
 של פיקודו תחת עכו במישטרת שירות

במחסום שושנה רחל הסמלת הוצבה פרנקו,

ז1 ו ג1ז1 * ז8ו,י ו ו ו
ציג ן! שב •ם ה

 מול לראות שיכולת ימים ״היו סיפרה:
 מיספר עם אסקורט מכוניות שלוש הבית

 הם איך יודעת לא אני ביחד. מישטרתי
 תמיד, אבל החניה עם ׳להסתדר הצליחו
בחו ■ועם בערב, באים היו ובאים, כשהיו

 חגיגה...״ ישם ועושים רות,
 שעברה 16 בת ׳תלמידה אופניים, דובבת

 השוטרים בית על היא גם סיפרה במקום,
 נמה לתאר ידעה ואפילו רבה, בהרחבה

 להציץ רצינו ״פעם המקום. מבאי אנשים
 פחדו...״ הבנים ״יאבל לספר, ידעה בהם,״

 הכניסה בפתח בשומר עומד בעל־הבית
 רוצה ואינה בחשדנות, מביט הוא הראשית.

 אחר־כד לא-מוכרים. אנשים עם לדבר
 אותו צריך אני להשכרה. לא ״הבית :אמר

 רבים, ׳חודשים זמן, הרבה ■כבר בשבילי.
 אותו.״ השכרתי שלא
 שכר קצידמישטרה מדוייק. כ׳ל־כך לא זה

 לפני רק השכירות ׳את ׳והפסיק המקום, את
 תאריך — אוגוסט ׳חודש באמצע חודשיים,

 שב־ מישטרתית ועדת־חקירד, של כינוסה
בית. אותו עומד מרכזה

 באמצעות לקצין־המי׳שטרה הושכר הבית
נהר־טון ותיווך לפי׳רסום מי׳שרד מתווך,

 בכתב־התלונה ניסוי. כל ללא זאת שה
 מישטרת מפקד את גם האשימה שלה,
 בכירים וקצינים רויף, שלמר, פקד צפת,

אחרים.
 לאס במירפאה המטפלת דויטש, לאה

 תחנת- בבניין מתגוררת שבצפת, ולתינוק
 לדבריה, מישטרתית. בדי׳רד, שם, המישטרה

 בכירים קצינים יוצאים ימים לנמר, אחת
 אחרות, ׳נשים או שוטרות עם לנהריד,
מסויימת. בדירה הלילה את ומבלים

 של ת׳חנ׳ת־המישטרה מפקד נשאל כאשר
 ״בית על בן־יעקב, אליהו פקד נהריה,

 שיפרסם מי כל ישמיד כי איים השוטרים״,
הכ י מאיומיו, כשנרגע הזה. ׳בנושא משהו

 כזה מקום על לו ידוע כי מכל ׳בכל חיש
 הנמרצות הכחשותיו עם בד־בבד בכלל.
מפק אל וצי׳לצל לתחנודהמישטרה מיהר

 רבע- כעבור פרנקו. דויד ניצב־מישגד, דו,
 להגיע, יבול אינו שפרנקו חזר!והודיע שעה
 שכח בדיעקב בהלווייה. נמצא שהוא כיוון

 משה כדת והלוויייות, שבת, היה יזם שאותו
 :מכך יותר חול. בימי רק נערכות וישראל,

עד הזכיר אף או ביקש או שאל לא איש

 בשעה החל לעכו, נהריה בין מישטרתי
בלילה. 11

 במייו־ השנה, ישל זה בחודש מזג־ד,אוויר
 המקפיא הקור הנעימים. מן אי׳נו בצפון, חד

 גשמים. וכסופות עזות ברוחות מלווה ד,-ה
 בתפקיד שוטרות מציבים אין בדרך-כלל

 כזה. במזג־אוויר הלילה של זו בשעה זה,
 דקות 90 פליאתה. את להבין ;אפשר לכן
 בדי ׳תוך עליה עברו ורטיבות קור של

שיגרתית. עבודה
 התחיל חצות אחר 01.00 השעה לקראת

 נמיש־ שו׳שנה רחל של בשהותה חמיפנה
 עצר פר׳נקו דויד ׳ניצב-מישסה ישראל. טרח

 לבנה, אסקווט ׳שלו, רבב-המי׳שטהה את
באצ לה ׳ואותת עמדה, שבו המחסום ליד
אליו. לגשת בעו

 את פתח פר׳נקו לרדת. המשיך הגשם
 אבהי- בנעס אותה ושאל סדק, כדי החלון
 ובמייוחד הזה, במקום מעשיה מה בימעט
 ב־ שהיא הסבירה רחל כזו. לילד, כשעת

 ״לא המפקד, אמר ייתכן,״ ״לא מישמרת.
 באלה!״ בתנאים לעבוד שתמשיכי ייתכן

 שליחת כדי תוך למכוניתו, אותה יוד,כנים
לממלא־מקומו. מתאימות הודאות
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