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המישפט. פובב חיש־מהר שהפכה מייוחדת־כמינה, אישיות הכמה
 שש־עשרה בעל עבריין הוא ״פפה״, המכונה רוקנשטיין, מיכה

 בכלא, שנים שש של עונש־מאסד עתה המרצה קודמות, הרשעות
 במארב נתפס הוא מיזרחי. מבצלאל לירות מיליון לפחוט ניסיון כעוון
 פפה של שיהותיו במישטדה. עליו התלונן מיזרחי שבצלאל אחרי

 רוקנשטיין מיזרחי. כהסכמת המישטרה על־־ידי הוקלטו מיזרחי עם
 נגד תיק להעלים המוכן אלמוני, כקצין־מישטרה עצמו את בהן הציג

כנו. חטיפת את ולמנוע מיזרחי

 כשהוא בית־המישפט לאולם הובל ונמוך־קומה, שחרחר פפה,
 מושגים, כעל ישראלי פולקלור של כנציג דוכן־העדים על ונתגלה ככול,
 עניין לעדותו המעניקים במינם מייוהדים ודפוסי־התנהגות לשון

עצמו. המישפט לגבי לחשיבותה מעבר אן! מייוהד,
 אותו שהזמין ההגנה, פרקליט על־ידי חליפות נחקר רוקנשטיין

 והשופטת כהן) וגבריאל כספי (רם התובע פרקליטי ליבליד), (שלמה
ולנשטיין). (שולמית

מעדותו, קטעים כמה רק להלן לתת ניתן המקום קוצר מפאת
:האוכייקטיוויות על לשמור מירכי ניסיון תוך

ה פרקליט של ראשית (חקירה
)ליכליך שלמה נתבעים, :
 אתה !׳תפסת, אתה !נאשר :לי&ליד

 ואמרת □התחלה, מיד השוטרים יעם דיברה
להם...

 עם דיברת אייתם? דיברת ז !השופטת
ואותך? !©תפסו ■אלה השוטרים,

 יכולתי לא ׳אני השופטת, ■כסוד ז פפה
 שלי והצלעיות היות השוטרים, עם לדביר

 שקיבל־ העיתים שיל ׳מהכיתות שבורות היו
!הי

? כלום דיברת יליא ז השופטת
 אמירתי .אם לי. זכור לא ואני ז ■פפה

 יאמר- ליא יאם שאמרתי. אגיד ואני דםר־מד״
אמרתי. ׳שלא ־אגיד ■אני יתי,

 אתה מי על לי, ותגיד :׳השופטת
היום? כועס

? כועס ׳אני מי על ז פפה
יכן. השופטת:

 אם ? לכעוס יכול אני מי על ז פפה
 ? לי לעזור יכול זה מישהו, על ■אכעס ׳אני
ככה. טבעי ■אני עונה, אני

? כסה אתה טבעית :השופטת
כן. פפה:

אחה ■ודע ״
א ו ר ק ?•״ ד

בליד  עדות לילה באותו ■נתת ואתה :לי
 להגיד, לך שיש ימה אמרת במ״שטרה,

לרגע. ילך ואראה ■איני
? לקרוא יודע .אתה :השופטת

!כן ? לקרוא ייודע ׳איני ואם :פפה
ככה... אמרת אתה :לי,כליך

 כאלה ■דברים היו לא שקר! זה .פפה
 ישנת־ בזמן זה את אמרתי ■ואני ׳בחיים!

 אמת אין ׳שנתפסתי. עצבים לי והיו ■פסיתי,
!בזה

 לא עוד אני ? דברים ■איזה :השופטת
!יודעת

 לי שהיה האלה, הדברים יכל :פפה
 בן־ זה עסקים, ממרחי) בצלאל (עם איתו
 בחיים בכלל, ■איותו מכיר לא אני אדם
!אותו! ראיתי לא שלי

 עסקים פעם יאף לך היה ■לא :השופטת
? איתי

אייתו, עסקים לי היה ליא פעם אף : .פפה
 אני ׳ואם איתיו, ולא שליו החברים עם לא

אותו. אזהה לא ואני עכשיו, אותו אראה
 מה ? עליו אמרת ;אתה מה :■השופטת

■ניכון? ■שלא אמירת ואתה
 לבצלאל באתי ״אני :כך כתוב :פפה
 לי ׳שהיה קודמים עסקים מימיספר כתוצאה

 על-ידו מקופח עצמי את הרגשתי :אי׳תיו.
 עבורו, ■שביצעתי עבודות ממיספר כתוצאה

 ■שלפחות ■או לי, שמגיע מיה קיבלתי ולא
 אפשרות לי יש לי. ׳שמגיע הושב ׳שאיני מה

 אעשה .אני וכך דברי, אמיתות ■להוכיח
בבית־המי׳שפט.״
■נכון? לא הכל זה, ■אז ■השופטת:

!נכיון לא ידבר שום :,פפה
? זה אית ■אמרת למה :,השופטת

 את אמרתי למה ייודע לא ואני :פפה
 הייתי ■רגע ובאותו זה, את ׳אמרתי זה.

 הכתים את עלי שברו ;יודע אני מבולבל,
 בבצלאל :אנקום אני ׳ואמרתי: העתים של

 הגב על העתים עם לי דפקו ביגיללו הזה,
 :אמדתי ■מנופח. כולי הייתי הראש. ועל

 אז מידע? אני לפלגן, קצת אותו ׳נדפוק
הכיל. זה זהו,

? בו לנקום רציית לימה :השופטת
!4 0 _ _ _ _ _

הגיב, יאת לי שברו ׳שאני ילמד, :פפה
ב אני, העיתים. עם לי ינחנו ייודע? אני

הזה. האדם ■יאת מכיר לא ׳איני קיצור,
ה את עשיית ביבליל למה :!השופטת

 כל עם :אליו פנית ׳למה ? אייתו הזה דבר
? הזאת ההצעה ,

 הייתה ■אינפורמציה ? יודע אני :פפה
 ילא ׳אני יאבל קורבן. !נפל הוא אז ■עליו,
 יודע ולא מיהו, ייודע ולא איותו, ׳מכיר
 האמת יאת אומר, אני זה דבר. שום עליו
האמת. ופל

 ביתור ׳אותו בחרת ■למה :השופטת
?קורבן

 גם קורבנות, הרבה בחרתי ׳אני :פפה
 לשאול כן;אפשר גם אז !שלי בעפר קודם
אופד למה נפלתי, הזאת. השאלה את אותי

דביר. ׳שיום ייודע לא ממנו, מושג לי
 את להגיש אבקש אני כבודה :ליכליך

 כעד ■אותו ולהכריז במישיטרה שלו העדות
 חקירה אותו לחקור שאוכל כדי עוין,

נגריית.
 וחקור ׳שחברי התנגדות לי אין :כספי
 מעונייינים הרי אנחנו ׳נגדית. ■בחקירה

יננדי-ת. בחקירה שיחקור פה, באמת
 שה־ על-ימנ׳ת — שיחברי רוצה יריק ואני
 ■וגם לבית־המישפט גם שלמה !תהיה ׳תמונה
 — הזה המי׳שפט ׳אחרי ׳שעוקבים ׳לאלה

 כי ייודע וחברי אתמול, הדיון אחרי ׳אני
שו הביתה, ■בלילה אתמול ׳אליו צ״לצלתי

■פרקליטות־המדיינה. עם חחתי
ה וגם כאן, ׳שנ׳חקרים האלה הסיפורים

 לפי ■נשלח, הזה העד — האחרים סיפורים
 לטסוסת־ לממשלה, המושפטי היועץ הוראת
 לא שהוא קיבעה מכויגת־האמת ואכן האמת,

׳שקדים. יסופר והוא האמת, את אמר
פע שליוש הייתי אני נבון, זה :פפה

במכונת־אמת. מים

א ״זה תיאטרון!״ ל
 יכול״״ידעת **עכשיו"'אתה :השופטת

 שחתמת עובדה ■נכון. לא יומה ■ניכיון מד,
 .נכון מה עכשיו ׳חתמת. ונבון. זר, זה, על

׳נכון? לא וימיה
ש מיקרים קרו השופטת, כבוד : פפה
והת מיסויימיס, דברים על יחתמו אנשים

 ייש לי זה. לא שזה וראו ׳אחר-כך עוררו
ל ובנוגע להקלטות בנוגע מסויים הסבר
בביית-המי׳שפט. זה את ■אסביר ואני הכיל,

 יישאלו ואם צורך, ■״ש ■אם ג ■השופטת
אותך.

 לא ושאליו, לא ישאלו. אם כן, :פפה
אגיד.

 ■מיד, עוד אותה תפסו כאשר :ליבלין*
 כלשהו, ידבר ולפני ש׳נפצעית לפני ■עוד

 אותי, מתעסקים ■אתם ״לימה אמרת אתה
 ממני.״ גדול יותר גנב הוא תתעסקו:אותו,

 אם !תגיד כד אחר כאלה? דברים אמרת
׳נכון. זה

לא. פפה:
אמדת? ׳לא :דיבדין־

יגניב. הוא אם ייודע לא אני לא. :פפה

אותו! מכיר לא איני יודע? אני מאיפה
 ׳שלך העדות !את ׳נחלק בוא :ליכליך

 י כל קודם יליחת׳עצבן? לנו לימה לשיניים.
 ישקר, ׳שהיכל תגיד אחר־יכך ■אמירת, !אם —

 , אם השאלה :אבל מעולם. דברים היו ׳ולא
 עדים, הרביד, יש זה על לא, ■או אמירת
 * להד כשאפשר !אמרת, ישילא שתאמר ■וחבל
, ואמרת. ■אם לחלוטין כיח

 ? ׳להוכיח אפשר איך :פפה
ך כלי  הופיע אתמול ■שוטרים. ■יש :לי

שוטר... פה
ה: פ  ישאני אומר ■אני ?שוטר זה מד, פ

 בן- לא זה שוטרים? זה מה אמרתי. לא
; ? ;שוטר ׳אדם,

אמ אתה אם היא השאלה :השופטת
 • זה. !את :אמדת נם

 פה ירוצה ואני השופטת, כבוד :פפה
 בוויעדת-ישיימרון, הייתי ׳שאני הזכירו לומר,

ה יאת ראיתי ולא ■בוועדת־בוכינר, ׳והייתי
 !ובחיים האלה, האנשים ׳ואת האלה וועדות

 האנשים ■של הסוג עם בכלל דיברתי לא
 יב־ כתבות ■והזו שקר, זה הכל אז האלה.
 אני אז אמיתיים, ליא !וחם הזה, העולם
 . מה בדיוק להסביר לי ■שיאפשרו רוצה

* שקרה.
 במצב הייתי ואני לי, יקרא ׳אולימרט ׳אני,

 היה ׳אותי, העבירו בבית-הסוהר, טיוב לא
 בשטה ׳והיותי בלגן, ■והיה בבאר־שבע, מרד
 ביקשתי אני או ׳אקסידנט, איזה יקרה ושם

 שאני לאולמריט, מי׳כתוב שיכתוב מחבר
 לא זה ■כי ■משטה, אותי ׳שיעביר מבקש

 אותי הזמין קפץ, אז!אולמרט בשבילי. טוב
■ המוח. את לי לבלבל ׳והתחיל לשם

 מיזרחי, לי איכפת היה לחוץ, הייתי ׳אני
 אול- משם. אלך שאני העיקר ממרחי, לא

 ■ככה; ■אמדתי ככה, תגיד לי אמר מרט
 ילא אני !אמרתי. ׳כיסה, ■תגיד ככה, תגיד
 הבן- זיה מי יודע ילא ואני הבן־אדם, מכיר
 ואני הבךאדם, זד, מי יודע לא ■ואני אדם,

 שאני לו!נזק, גרמתי ■שאולי מצטער ובאמת
 לי אבל האלה, הדברים יאת זרקתי סתם

 חייב הייתי ׳אני ׳פרירה, ■כל הייתה לא
 זורק הייתי ליא אני אם זה. ■את ולעשות

שלי. ■לחיים סכנה היה יאז יזה, !את
 לא שאיני מסיוייימים, דברים קרה לי

 בצלאל, את !ולקחו יבא, זה מאיפה ידעתי
 שלא בדיאדם ■איזה ■אותו עישיו יודע, ■אני

 ״ כל לחשוב אני התחלתי יאז בכלל, קיים
 ~ ש־ שטעיתי, ראיתי לבסוף מחשבות, מייני

 פעם יאף ממינו ולי היה ליא הזה הבן־יאדם
 אייתו לי היה לא פעם אף ירע, דפר ׳שום

 הזה, הבן־יאדם את מכייר לא איני קשר;
 לומר רוצה עכשיו ואני !אי־הבינות, והיד,

׳נשבעתי. ׳אני האמת. יאת
מפ יאחד, עכשיו גם אולי :השופטת

ממיניו? חד
מפ הייתי ■אם מפחד! לא אני פפה:

 מיליון ממנו לחטוף הייתי,הולך לא חד,
 מפחד, אני איך מפחד? זד, ■מה לירות!

 . מפחד ׳ואני חטיפה, לו לעשות הולד אני
 ►י| ממיניו? אפחד ׳שאני מיהו ממנו?

 ■שכאשר עכשיו אומר ואתה :ליכליך
 ׳דברים ממך הוציאו לאולמרט, יפנית !אתר,

 ■שאמרת יומה להגיד, ממך ■ביקש ■שאוילמרט
 אז הייתי אתה ׳ניכון? אמת, לא הכל זה

בשאטה? היה מה שאטה. של לחץ תחת
 יד ■חום, לי ;וחיה פצוע, הייתי :פפה

 עשיתי אז ■איתי, היה ובלגן ■תפור, ■הייתי
 שזה לי ■תיארתי לא כי שעשיתי, !מה כיל

 ידעתי לא אני לב״ת־המיישיפט. פעם יגיע
 ירוצה ׳איני מגיע, זה עכשיו יגיע. שזה

 שבן־יאדם ימה בשביל האמת. את לומר
ייפגע? חף־מפשע

׳בתיק פח מיקרים כמד, לי קרו אני,

״י

רוקנשטיין (״פפה״) מיכה עד
!״הודיתי לא פטם ״אף

אין לימה? יודע אני יכםף, ליו שיש רים


