
!׳,,דש הנחנ שר בתו הולד, טלי על עלילה

 בני־בית הם אליהם. נטפלת שהמישטרה
 אותם מראיין כשהוא הולר. אצל קבועים
 ל״אור־ וכריכים קפה ומכינה טלי טורחת

 את בבתו החדיר מייק אבא״. של חים
 מי כל ״לא אורחיו: אל המייוחד היחס
 בהווה עבריין או עבריין־לשעבר שהוא

 בן- לשפוט צריך עבריין־לעתיד. גם הוא
 אליו. החברה יחם לפי ולא לגופו, אדם

עבר שהוא טוענת שהמישטרה מי כל לא
 צריך אליו גם עבריין. באמת הוא יין,

ש מי כל לא בן־אדם. אל כמו להתייחם
 ממי טוב יותר הוא תל-אביב בצפון נולד

 למשל.״ בשכונת־התיקווה, שנולד
הניב לבתו, נתן שמייק הזה, החינוך

 עד־ פעם היה ״זאב להתלונן: סרבה טלי
 שלו העדות ובגלל סמים, במישפט מדינה

 אגיש אם בכלא. אנשים כמה עתה יושבים
 בבית־הסוהר ואז, אותו. יעצרו יתלונה, נגדו

 ולרצוח החשבון את עימו לחסל אלה יוכלו
 אחיו אל טלי פנתה זאת תחת אותו.״

 ״להרגיע ממנו וביקשה זאב של המבוגר
הצעיר״. האח את

 מייק הזמין העיתונאית עבודתו במיסגרת
 המפורסמים, אלפרון האחים את לביתו

 אל־ ויעקוב ניסים האחים, מקרית־שמואל.
 הם ברסקי, שושנה אחותם עם יחד פרון,

 מישטרת שוטרי של ובנפש בלב אוייבים
לדין, הועמדו הם פעמים כמה תל-אביב.
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 הולר אביטל הפכה 15 בת בהיותה עליה נפטרה שאמה אחריקטנה אמא
 עם נראית היא (בתמונה הקטנים. אחיה לשני ואומנת אס

 הועילו לא הולר אביטל נעצרה כאשר מישפחה). קרוב של תינוק ועם רועי אחיה
טיפול. ללא מופקרים ילדיו שני ישארו מעצרה בגלל כי שהסביר אביה של תחנוניו

 ביקשה לא שמעולם ובוודאי זמר־טוב, עם
לבינו. שבינה בסיכםוך להתערב מהם

 מעצרה כי טלי ידעה לא השעה באותה
 היטב. שתוכנן ממצוד חלק היה שחר עם

 ניסים, גם נעצרו חשעה באותה בדיוק
ה באותה הואשמו הם ושושנה. יעקוב

 לבית- העצורים כל הובאו למחרת אשמה.
 עד היה נחמני, שימחה השופט, המישפט.

 שהתנהלו ביותר המוזרים הדיונים לאחד
באולמו. אי־פעם
 שהיה וגמן, משה פקד המישטרה, נציג
 כי בבית־המישפט סיפר טלי, של חוקרה

 לפגוע קשר קשרו האלפרונים ושלושת טלי
אחר. אדם של בגופו

 המעצרים כי התברר, המישפט במהלך
 זאב הגיש שאותה תלונה פי על בוצעו

 והאחות האחים ונגד טלי נגד זמר־טוב
 העצורים של מעורכי־הדין אחד אלפרון.

 זמר- ״היכן המשטרתי: התובע את שאל
 מפחד ״הוא היתה: התובע תשובת טוב?״

 אותו.״ לאתר וקשה ברח לכן בו, שיפגעו
ה כל את שהדהימה הפצצה הוטלה אז

 ״האם וגמן: את שאל עורך-הדין נוכחים.
 באולם כאן, נמצא שזמר־טוב לך ידוע

ממו זמר־טוב קם כאשר בית־המישפט?״
המישטרה. נדהמה שבו

 עדותו העדים. דוכן על הועלה זמר־טוב
 פה שנאמר מה ״כל חד־משמעית: היתד,

 איש עלי. איים לא אחד אף שקר. הוא
 את משחקת המישטרה בי. לפגוע רוצה לא
 הולר שטלי נכון האלה. המישחקים כל

 והיא שנים ארבע במשך שלי חברה היתד,
 נתנה המישטרה עלי. איימה לא מעולם

 בתל- הילטון במלון אותי שיכנה כסף, לי
 ש- כדי פתוח, הוצאות חשבון עם אביב,
 העדות.״ את איתם אבשל

 מילוא, רוני ח״כ זמר־טוב, של פרקליטו
המישטרה כי סיפר באולם, נוכח שהיה

 תמורת כספי וסיוע רכב לזמר־טוב הבטיחה
עדות־שקר.

 להניח מוכנה היתה לא המישטרה אולם
 אלפרון. מישפחת ולבני הולד לטלי
 בנוסף כי לשופט, סיפר המישטרה נציג

הק גם המישטרה בידי יש הסודי למידע
 בקשירת טלי את המחשידה סודית, לטה
בזמר־טוב. לפגוע קשר

 והורה המישטרה לבקשת נעתר השופט
ימים. לארבעה טלי את לעצור
 באבו־כביר, המעצר בבית מעצרה, בעת
 שעה במשך אחת, פעם רק טלי נחקרה
 והושמעו, השאלות אותן חזרו שוב בלבד.

 העמדתה בדבר האיומים אותם לדבריה,
 אחד בנושא רק שקר. עדות בגלל לדין

 העיד אלפרון ״ניסים המישטרה. חידשה
 אמרו שתדברי,״ בשבילך טוב ויותר נגדך,

 להיות,״ יכול לא שזה ״ידעתי החוקרים. לה
 שהוא ״ידעתי יותר, מאוחר טלי סיפרה

ישקר.״ לא
 ביום לבית־המישפט, טלי הובאה •כאשר

 המישטרד, הודיעה שעבר, בשבוע השני
ה ההקלטה את להשמיע רוצה אינה כי

 יותר, מאוחר הושמעה ההקלטה סודית.
 על השופט של בלישכתו שנערך בדיון

 השופט אלפרון. האחים של מעצרם המשך
ב המעצר את להאריך והורה הקשיב
 בהקלטה כי נראה אך נוספים, ימים שמונה

טלי. נגד להאשמות זכר היה לא
 אני עתה ״רק :הפרשה את סיכמה טלי
 הרבה כבר שידעתי מה בשרי, על יודעת

ומקול מושחתת שלנו שהמישטרה זמן,
 אבל עברתי, שאני מה נורא לא קלת.

 חפים אנשים נעצרים יום שיום לחשוב
 ששמו הזה הנורא למקום ומובלים מפשע

 אולי אבא בנשמה. קר לי עושה אבו־כביר,
 אני אבל הצדק, למען מילחמתו את יפסיק

אותה.״ אמשיך

ממע ששוחררה אחרי בתו טלי את מחבק הולר מייקאב שר חיבוק
 המישטרה כי בבית־המישפט שהובהר למרות צרה.

דרכונה, את ותפקיד בערבות רק תשוחרר שטלי המישטרה תבעה הפרשה, כל את בישלה

 רצח ביניהם חמורים, בפשעים כחשודים
 מעולם המישטרה אולם נגר. יפת האסיר

 והאחים האשמותיה את להוכיח הצליחה לא
בבית־מישפט. תמיד זוכו אלפרון
 ואף ומיעקוב, מניסים שד,וקסמה טלי,

 שהם מצאה שושנה, אחותם עם התיידדה
שעוב אנשים הם ״לגבי :הטובים ידידיה

 שהם להוכיח הצליחו לא מעולם קשה. דים
 נחמדים.״ אנשים והם כלשהי, עבירה עברו

 המישפחה עם יוצאת טלי היתד, פעם מדי
 מהאחים מישהו עם לא פעם אף כולה,
 שנשאר אביה, של בעידודו ותמיד לבדו,
שלו. המייוחדות החינוך לשיטות נאמן

 תמורת דכב
עדות־שקר

ש לאחר האחרון, החמישי יום ^
-  המרכזית, היחידה של למטה הובלה •

 עם קשריה את ניצלה כי טלי הואשמה
 את לרצוח אותם והסיתה אלפרון האחים

ה בשבועות בה שהתעלל זמר־טוב, זאב
 סיפרה לשוטרים נדהמה. טלי אחרונים.

 אותה, והטריד אותה תקף אכן זמר־טוב כי
 ידידותיים. אלפרון האחים עם יחסיה וכי

בעבר יחסיה על יודעים לא כלל הם אולם

 בילתה עת שנים, כארבע לפני פירות.
 היא ברמת־גן, הצנחן בית במועדון טלי

 שמצא זמר־טוב, זאב בשם צעיר הכירה
 מטלי הסתיר לא זמר־טוב בעיניה. חן

 בפלילים, הרשעות בעל הוא כי ומאביה
 ה־ ועל־ידי החברה על־ידי שמכונה מי

 ובתו האב כששוחחו כעבריין. מישטרה
 אוהבת את ״אם :לטלי מייק אמר זאב, על

 עשה. שהוא מה חשוב לא איתו. תהיי אותו,
לו.״ לעזור תוכלי ובכך יתכן

 ארוכה. תקופה נמשך השניים בין הרומן
בינ שסיימה טלי, נפרדה כחודשיים לפני
ב ושירתה התיכוניים לימודיה את תיים

 קשה מכה זו היתה מזאב. בצבא, התנדבות
 הטר־ לגבי לטלי. להציק החל והוא בשבילו

 האחת גירסות, שתי עתה קיימות דותיו
 טלי לדברי המישטרה. של והשניה טלי של
 במכונית חארקות היו זאב שעשה מה כל

 תשומודליבה, את למשוך כדי הבית, מול
 המישטרה אותה. תקף אף הוא אחת ופעם

 מידע בידיה מצוי כי לעומתה, טוענת,
 פעמים, וכמה כמה טלי את תקף זאב כאילו

 אחרת בהזדמנות אביה. בנוכחות אחת פעם
שלופה. סכין עם אחריה רדף

 המרכזית ביחידה שלו לידיד פנה מייק
 טלי ״אם וטלי. זאב יחסי על לו וסיפר

 לא במישטרה רשמית תלונה תגיש לא
אולם השוטר. לו השיב בזד״״ לטפל נוכל

מחוליה שחשו אביה, את לחסל כדי שואל׳
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