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טוען: ניצוץ שד בחשד נעמיס עשרות שנעצו הצעיד

11יינחי!1 חשוד אני11

?״ קרה בירה איזה על דעתכם ה
■יו  חבריו, שלושת את הצעיר שאל //

 בבני- ז׳בוטינסקי בדרך יחד שנסעו שעה
 התשובה באה הולד!״ לא, ״למה ברק,
 ליד נעצרו הצעירים ארבעת האחרים. מפי

 פרדס- לשכונת שבכניסה הקטן בית־הקפה
בירה. לשתות ונכנסו כץ,

 של בבית־הקפה הצעירים ששתו הבירה
ביו להם עלתה מפרדם־כץ, רדון, האחים

פי אירע לאחר־מכן ימים ארבעה רב. קר
ה ראשוני ובין בית־הקפת, באותו צוץ

 החבורה, אותה בני היו בפרשה עצורים
קריית־אונו. תושבי כולם

 במיש־ שהוקם המייוחד צוות־החקירה
 בפרדם־ הפיצוץ לחקירת דן מרחבת טרת
 הינו לפיצוץ שהרקע למסקנה הגיע כץ,

כץ אברהם בשם צעיר בין ישן סיכסוד

וייצמן משוחרר מ
עת״ לכל ״אליבי

 13מ* אחד שהוא דן, (רדון) גבי לבין
אב שנפגע. בית־הקפה בעלי רדון, האחים

 אותה בתוך אומנם היה לא ),23( כץ רהם
החוק אך לשתות, שבאו צעירים חבורת

 עם מיודד שהוא בעובדה שדי סברו רים
 בקריית־ שכונה אותה בני שכולם הארבעה

ש זה שהוא כך על להצביע כדי אונו,
החבלה. את לבצע אותם שלח

 תמימה שתייה
ז השטח בדיקת או

 בית־הקפה, לתוך הרימון את שהשליך זה
 אברהם בית־הקפה, שבעל כך על כנקמה

 בעניין נגדו מפלילה עדות מסר ן־הרוש,
 במישטרת מעצר ימי 30 אחרי הקטטה.

גיל לא המישטרה כץ. שוחרר כפר־סבא
 כתב- נגדו הוגש ולא נגדו, ראיות כל תה

כלשהו. אישום
 בפר־ בבית־הקפה האחרון הפיצוץ אחרי
 שארבעת משוכנעים החוקרים היו דס־כץ,
 על־מנת רק למקום הגיעו כץ של חבריו
 הפיצוץ ביצוע לפני השטח את לבדוק

 דן בגבי כץ של נקמה שוב, הוא, ושהרקע
הקטטה. בעניין בגללו עצור שהיה על

 סתמי במישפט נאחזו המישטרה אנשי
 )20( וייצמן אברהם מהארבעה, אחד שפלט
 וייצמן המקום. את שעזבו לפני דן, לגבי
 קפה. בית לך שיש ידעתי ״לא אז: ״ר

 צירפו המישטרה חוקרי אצלך.״ בקר
 לא הצעירים שארבעת לעובדה זה מישפט
 על־ עימם, שלקחו הבירה עבור שילמו

למעצרם. ולהביא חשד לבנות מנת
 קנו שהם הטענה לארבעה הועילה לא

במו הכסף את להחזיר והתכוונו בהקפה
 שגבי העובדה לא וגם יותר, מאוחר עד
 של הסבריו גם זו. גירסה אישר עצמו דן

 איום כל היה לא בדבריו כי שטען וייצמן,
 גבי את לברך היתה ושכוונתו מוסווה,

 מנעו לא בית־הקפה, את רכש שזה־עתה דן
המעצר. את

הס לא אבל מפורט, אליבי להם ״נתתי
 ״הם וייצמן. סיפר אותי,״ לשחרר כימו

את להושיב איך לאדמה מתחת חיפשו

 תגיד שלא מה לי. להאמין רצו לא אבל
 אותך.״ יחשידו ישר להם,

 עם שלי הקשר על אותי לחקור ״התחילו
 שהוא שלי, שכן אותי ראה למזלי כץ.

 בא הוא הביתה, כשבאתי שוטר, עצמו
או שיחררו והם במישטרה זה על והעיד

הור אותי, הורגים האלה המעצרים תי.
 עם להתחתן עומד אני החיים. את לי סים

 נעצר שאני יראו שלה ההורים ואם בחורה,
 גדול עבריין איזה אותי יחשבו פעם, כל

 למצוא אפשר אי הנישואין. את ויבטלו
 אני המיקרה מאז בחיים. רגע לכל אליבי
 יעצרו אם כי לבד, להיות חושש ממש
 כל אליבי. לי שיתן מי יהיה לא אותי

 אני היום, במשך רואה שאני בן־אדם
 זו בשעה אותי שראית ,תזכור לו: אומר

 אותי׳.״ לעצור פיתאום שיבואו במיקרה וזו,
 המיש- החזיקה עצמו כץ אברהם את
 פרקליטו, יותר. ממושך זמן במעצר טרה
 שח שופט־השלום לפני טען לידסקי, צבי

 בעניין המעצר להארכת המישטרה בבקשת
 מנסה המישטרה כי בפרדס־כץ, הפיצוץ
 שלא קודם חשד יסוד על חשד לבנות
כב פוצץ, שכץ החשד סמך על כלל. הוכח
להת וניסה בקריית־אונו, הקפה את יכול,
 את לבסס המישטרה מנסה ח, בגבי נקם

 ״אי-אפשר האחרון. לפיצוץ ביחס החשד
 עורך־הדין, טען חשד,״ על חשד לבסס

 המיש־ לבקשת נעתר השופט אך לידסקי,
ימים. בשיבעה המעצר את והאריך טרה

 ערר להגיש ומיהר ויתר, לא לידסקי
עוד לבית-המישפט־המחוזי. זו החלטה על

כפרדם־כץ כית־־חקפח האחרון: הפיצוץ
!״המישטרה בתחנת — עצמי את אפוצץ אפוצץ, ,אס

ה ת ל כ־ כשנה, לפני הפרשה של חי
 גם שהוא דן, גבי בין קטטה שפרצה 4 ו

 הקפה בבית כץ, אברהם לבין סוחר־ביצים,
 של המיסחרי במרכז בו־הרוש אברהם של

 מיושבי רבים שסחפה הקטטה, קריית־אונו.
 גבי כץ. של למעצרו הביאה הקפה, בית

בק בשבר כץ איים שלפיה עדות מסר דן
בי אצלו לרכוש שעמד אלמוני על בוק

פלילי. תיק כך בשל נפתח כץ נגד צים.
 המישטרה יורדת לא קטטה אותה מאז

תכו לעיתים נעצר הוא כץ. מאברהם
 הוא, כשהרקע אחר, בחשד פעם בכל פות,

 ב־ הקטטה עם שהחל סיכסוך אותו לרוב,
בית־הקפה.

 אני לעשות, מה יודע לא כבר ״אני
 נואש, צעד איזה אעשה שבסוף חושב
 לתחנת־ אכנס רימוני־רסס, כמה אקח

 יחד עצמי את ואפוצץ המקומית המישטרה
כשעי כץ, אומר !״שבמקום השוטרים עם
 רואה לא ״אני מוזר. בברק נוצצות ניו

 הזה. הנורא מהמעגל לצאת אחרת דרך שום
 שלי. לחברים ולא לי מנוחה נותנים לא
 נעצר אתי, קשר איזה לו שיש מי כל

. סוף.״ בלי
ב שטיפלו רמת־גן, מישטרת חוקרי

בי אל במהרה הגיעו הפיצוץ, חקירת
שהוא בחשד אותו ועצרו כץ, של תו

 איום. לעשות ניסו מילה ומכל הבן־אדם,
 דן, גבי עכשיו לעצמו שקורא רדון, גבי
 בסך ואני בעבודות־צבע, אהי של שותף היה
 מפני ברכה כמעין שאמרתי מה אמרתי הכל

 בית־קפה, לו שיש ידעתי לא שלפני־כן
 אוייבים מיליון דן לגבי שיש יודע אני
 ברשימה נכלל לא אני אבל הארץ, בכל

הזאת.
 לצאת יכול ״לא

״ לרחוב \
 שוחרר ימי-מעצר ארבעה עבור 1ף

 באותו וממש הגורל, רצה אך וייצמן.
 נוסעת מכונית מתוך רימון נזרק ביום

 ומייד קריית־אונו מישטרת בניין לעבר
 אברהם את כץ. פרשת עם העניין נקשר

ב להאשים המישטרה יכלה לא עצמו כץ
 עת אותה שהה הוא שכן הרימון, זריקת

 חברו. אבל באבו־כביר. בבית־המעצר
ב כחשוד יום באותו עוד נעצר וייצמן,

 הביתה לחזור הספקתי לא עוד מעשה.״
 אותי לקחת באו כבר הראשון, מהמעצר
 התרגזת ,אתה לי: ״אמרו סיפר. מהבית,״

 בתחנת רימון זרקת ולכן המישטרה, על
בבית, שהייתי אליבי לי היה אור־יהודה׳.

המ השופט לפני בערר, ד,דיון שהחל לפני
 מישטרת חוקרי הודיעו ואלך, דויד חוזי

 מעוניי- שהם לידסקי לעורך-הדין דן מרחב
 אם וכי בגלאי-השקד, כץ את לבדוק נים

 ישחררוהו — אמת דובר שהוא יתברר
בו־במקום.
 הגשת את ודחה הסכמתו את נתן לידסקי

 בפוליג- נבדק לירושלים, נלקח כץ הערר.
 באותו ושוחרר אמת דובר נמצא ראף,
 מקום אל הובא ששופט־תורן אחרי היום,

 לשיח־ לידסקי הביא לפני-כן עוד מעצרו.
 שנחשדו כץ, של ידידיו ארבעת של דורם

הקפה. בית בפיצוץ
 ה- צוות־החקירה אנשי משוכנעים כיום
ול שלכץ דן, מרחב מישטרת של מייוחד
 בפרדס- לפיצוץ נגיעה כל היתה לא חבריו

 שונה בכיוון עתה מתמקדת החקירה כץ.
לפי שהרקע ברור כבר לחוקרים לחלוטין.

 דוכני-אבטי- בעלי בין סיכסוך הוא צוץ
 למעשי שנה מדי מביאים שכמותו חים,

האבטיחים. עונת בתחילת אלימות
 עשרה אחרי לביתו שב כץ אברהם

 אך חשד, מכל נוקה הוא מעצר. ימי
סי גדול. ממעצרי־השווא לו שנגרם הנזק

תי כמה לי היו צעיר, ״כשהייתי :כץ פר
 לא אבל נשפטתי. התפרצויות, על קים

הו־ לא 1970 משנת בפועל. מאסר קיבלתי

כץ משוחרר
?״ ולפרדס־כץ לי ״מה

 זה למרות אבל כתב־אישום, כל נגדי גש
 שונים. בחשדות פעמים עשרות נעצרתי

 מקום- בשום לעבוד להתחיל יכול לא אני
 לאיזה להתקבל מצליח שאני עד עבודה.
ל אותי ועוצרת המישטרה באה מקום,
 למקום־ חוזר אני חודש. שבועיים, שבוע,

 לו מצא שהמעביד מתברר ואז העבודה,
במקומי.״ אחר פועל

 לפרנס ״ממה
שפחה!״ את המי

או ועצרו באו כיהלומים, כדתי
/  יום־הכיפורים של הפיצוץ על תי ? /

 כששו־ יום. 30 עצור והייתי בקריית־אונו,
 במילטשה, שלי לבעל־הבית באתי חררתי,

חב צריך הוא מה אותי. רצה לא הוא אבל
 התפרצות, איזה שיש איפה ו אצלו לנים
 בנזועדון־ פיצוץ היה כץ. את עוצרים מייד

 בפתח־תיקווה, נגר האחים של הביליארד
 אני כץ. את — חשוד עוצרים מי את

מסתכ אנשים בקריית״אונו, ברחוב הולך
 שהבן רוצה לא אמא אף בחשד. עלי לים

 — במגע איתי שבא מי־ איתי. יתחבר שלה
 ילדים, ושני אשה לי יש כחשוד. נעצר
 איך אותם? אפרנס שאני רוצים הם ממה
?״ מזה אצא אני

שהתייתם קריית־שמונה, יליד הוא כץ

כחלון משוחרר
היום״ כל ״בלאגן

 קדש. במיבצע נפל אשר מאביו צעיר בגיל
ב נישאה ושם לפתודתיקווה, עברה אמו

עבו כץ מצא האחרון המעצר לפני שנית.
ששוח אחרי מייד אך ממשלתי, במוסד דה
בהש רק מיכתב־פיטורין. לקבל עמד רר

 נוספת הזדמנות לו ניתנה רבות תדלויות
להמשיך.

 ד,מיש־ גם כזו הזדמנות לו תתן האם
טרה?

■ קוד עופר


