
במישטרה מכות
 הגב לרוחב שטבי־ום סימני 21

 אוחנונה משה העציו נ■ העירו
במשטרה מעצרו בזמן בשוט הולקה

נדהמה. חנוך כרמלה ודכת״הדין
 למישטרה, מוכר עבריין שלה, הלקוח ?

 חבלה סימני 21 מבהיל. מראה לעיניה חשף
 הדם שטפי גבו. על נראו ואדומים כחולים

 הגב, לרוחב בפסים הפרוסים הטריים,
 מכות־רצח הוכה אוחנונה משה כי העידו

 וכחולים, נפוחים היו פניו רב. לא זמן לפני
 כחולות נפיחויות נראו וגפיו בטנו על

 המקום פנימיים. שטפי־דם על שהעידו
 הפרקליטה ראתה לא שאותו בגוף היחיד

 היה הם. גם ונפוחים חבולים מבושיו, היו
 בבית- ,1977 במאי 20וד השישי, ביום זה

בתל־אביב. המחוזי המישפט
 המיק- אחד לפניה כי ידעה, הפרקליטה

 להגיע עציר הצליח שבו הנדירים, רים
 שקיבל, המכות כשסימני לבית־המישפט

 ביזמה לא היא גופו. על בבירור נראים
 קראה המישפטים לאולם נכנסה ובטרם זמן

 זכרון- רשמו והשלושה עורכי־דין, לשני
 מייד עיניהם. במו שראו מה על דברים

 הפרקליטה העלתה המישפטי הדיון כשהחל
 לבקשת באכזריות. הוכה אוחנונה כי טענה,

 את אוחנונה חשף שטיינברג חיים השופט
גבו.

 אגדוף מכת
ושוט

 ״סימנים ורשם: ראה ית־המישפט ף•
 לרוחב המקומות עם ביחד כחול, בצבע ■-

 הימני הצד על הן הגב, של העליון החלק
 מרבית השמאלי. הצד על והן הגב של

 השמאלי בצד מרוכזים ושטפי־הדם הסימנים
 נראים ולכאורה הגב, לרוחב הגב, של

 הצלפה של אופיניים כסימנים אלה סימנים
בשוט.״

 (מוריס) משה את הכירה המישטרה
 שנים שבע לפני לכן. קודם עוד אוחנונה

 פריצות על מאסר שנות לשלוש נדון
 בקשר נעצר הפעם אד מבתים׳ וגניבות
 5ה־ שבין בלילה :בהרבה חמור למיקרה

 אלקיים מכס בשם אדם נרצח באפריל 6ל־
המישטרה בת־ים. במעברת נמצאה וגופתו

 שימוש וגעשה מהמישטרה אנשים שני ובין
סביר.״ בכוח

 סביר״ בכוח ה״שימוש של תוצאותיו
 של הערב בשעות השופט צו על־פי נבדקו

 ורופא מישטרה רופא על־ידי היום, אותו
 למחלות מומחה בן־ארויה, יהודה ד״ר פרטי.

מימצאיו: את פירט פנימיות,
וברו בולטים חבלה סימני אצלו מצאתי

 לפי יום־יומיים) (בני טריים שנראו רים
:הבא הפירוט

ש * א  ימין, מצד בפנים, נפיחות נ ר
 נפיחות ברורה. רגישות עם הלסתות, מעל

 (מכת קל כחלון עם ־שמאל לעין מתחת
?). אגרוף
 21 לפחות העליון בגב ג וגס חזה 9

מני.חבלה  שוט בחשבון (בא ממכשיר סי
 מצד 8 לפחות לכוויות). שגורם מכשיר או

 חבלה כל שמאל. מצד 13 ולפחות ימין
 ס״מ. 1 של ובעובי ס״מ, 5—10 של באורך

 ואודם וכחלון תת־עורי שטף־דם חבלה בכל
ניכרים.

ן 9 ט  לצלע מתחת ורגישות נפיחות :כ
 שמאל מיפשעת מעל משמאל. התחתונה

 כנראה ס״מ, 1 וברוחב ס״מ 5 באורך חבלה
בגבו. שנחבל מכשיר מאותו

 כחלון עם נפיחות סימני :גפיים 9
 באמצע חבלה סימני השמאלי. המרפק מעל
 מבעי־ (כנראה שמאל ובברך שמאל שוק
?). טות
ת 9 ו נ ו ל  באיזורי חזקים כאבים 1 ת

 על בשכיבה קושי בנשימה, קושי החבטות,
שתן. במתן קושי הגב,
 ביצוע לכאבים, טיפול :המלצות 9

שתן. ובדיקת חזה צילום של בהקדם
ם תו ארויה בן י. ד״ר ז ח

/ס — מכים/
״1איך ועוד

* ה את היטב זוכר אוחנונה וריס ן
׳ ״  מסר בת־ים, במעברת בביתו, מיקרה. י

 איש של מזו שונה גירסה הזה להעולם
לקחו בצהריים היום ״באותו המישטרה:

אוחנונה לשעכר עציר
— דבר יודעים לא

 הוא עימה: וסיבותיה אוחנונה את עצרה
 הוא ;הגופה מציאת ממקום מטרים 200 גד

האח האנשים אחד והיה הנרצח את הכיר
הרצח. ביום אותו שראו רונים

 הוא אליבי. לו יש כי טען אוחנונה
 הועמד לא וכלל ימים חודש אחרי שוחרר

 בידי הוכה האם נחבל. גופו אך לדין,
 אינם כי לדעת שנוכחו מתוסכלים, חוקרים

הרוצח? את לגלות מסוגלים
 הנמצאים הנתונים או העבירה, חומרת

 קשור העציר כי המישטרה, בידי כביכול
 החוק כלל. משנים אינם רצח, למיקרה

 זה יהא עציר, להכות לחוקר מתיר אינו
 או ראיות, נגדו שאין לרצח בקשר עציר
 ראיות נגדו יש המישטרה שלדעת עציר

 הוכיחו, בעבר מיקרים להפלילו. שבכוחן
בעבי חשודים גם חיכו מישטרה אנשי כי

פחות. חמורות רות
 את וחשף אוחנונה מורים עמד עתה

 לכאורה כי שקבע שופט, בפני המצולק גבו
 ראש בשוט. הצלפה כסימני נראים הסימנים

 תליו, יצחק פקד המייוחד, החקירה צוות
 טען הסימנים, סוד את להסביר שהתבקש

 חולון במישטרת ממעצרו נלקח אוחנונה כי
 ״ושם, תגובתו, לבדיקת הרצח, למקום

 והחל מהמכונית קפץ הוא למקום, כשהגיעו
 רוצה שהוא צועק כשהוא מטורפת בריצה
בינו התגוששות והיתה לדעת, עצמו לאבד
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בן־ארויה ד״ר של הרפואית התעודה
!לבדוק צריך —

 מהמדור, שוטרים שני חולון מתחנת אותי
 אותי לקחו *. ומוצק נמוך והשני גבוה אחד

 בית־הכנסת. על-יד בת־ים, במעברת לצריף
 אחרי אותי. והכניסו החדר את פרצו הם

 בבטן בוקסים לי הכניסו אותי שהפשיטו
 לי צעקו הם וברגליים. בביצים לי ובעטו

 !אליבי לי יש ? רוצים אתם ,מה שרצחתי.
 הרימו ואז להם. אמרתי אותו!׳ תבדקו

 שם שהיה מברזל, חשמלי כבל מהריצפה
 ככה בגב. עלי להכות והתחילו במיקרה,

 לתחנה אותי כשהחזירו שעה. מחצי יותר
התפ זח. את להראות מוכרח שאני ידעתי
 לי. עשו מה שיראו וצעקתי בכוח שטתי
הסימנים.״ את ראו כולם

 חקירה על הורה שטיינברג חיים השופט
 קצין התמנה בעיקבותיה ומיידית, יסודית

 שני את לדין להעמיד שהמליץ בודק
 השוטרים שני הואשמו במישפט השוטרים.

 לפני זוכו השניים מדינת־ישראל. על-ידי
 חודשים 18 כבר שחלפו לאחר חודשיים,

האירוע. מזמן
 של עדותו היתה לזיכוי העיקרית הסיבה

 שעליו לצריף, הסמוך בבית־הכנסת שומר
 היה הצריף כי העיד השומר אוחנונה. דיבר
כי זוכו, השוטרים הזמן. באותו סגור

)60 בענזוד (המשך

במערכת. שמורים השוטרים שמות *


