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ביריוניס או

כחשו שנעצרו הכיריונים, לושת (*ך
 בתחנת- ישבו אלימה, בתקיפה דים ״■

 הם לחקירתם. והמתינו בנתניה המישטרה
 את והשליכו בשרשרת, סיגריות עישנו

 הביע התנהגותם אופן הריצפה. על הבדלים
 בטוחים היו הם איכפתיות. וחוסר זילזול

 אשמתם. את להוכיח יוכל לא איש כי
במושלם. נראה שאירגנו האליבי
 צנומה בחורה השלושה אל קרבה לפתע

ה אותה כשראו ארוכות. צמות בעלת
בחו איזה ״ראית מגחכים. החלו שלושה,

הרא־ צחק במישטרה?״ לנו שמו רות

 מיק־ לד לחפש מנסה לא את למה טרת,
מי בי התאהב אחרת פעם אחר?׳ צוע

בש פנויה אהיה אם אותי ושאל שהו,
 מנסה אני לפעמים שישתחרר. אחרי בילו,

 מישפחזז, קרובי להם מביאה להם, לעזור
 שבעצם חושבים, הם ואז נשים, ילדים,
 מה מכאן ולהשתחרר להודות להם כדאי

 נקודת־תורפה. יש אדם בכל מהר. שיותר
מס והחקירה אותה, למצוא צריך רק

תיימת.״
 בבכי כשפורציס

מודים —
ה פ ר החשו את לשקם ומנסה •'עבודתה, י ממיסגרת קטי חורגת פעמים ^

 בדרך- ״אשה נשים. הן אם בייחוד דים,
 ריג־ חולשה מתוך המעשה את מבצעת כלל
 חמישה לה ויש כסף לה שאין בגלל עית,

 עובד, ולא שיכור ובעלה בבית, ילדים
ש או כסף ממנה דורש שהחבר בגלל או

 לה היה ולא לשימלה קרצו שלה העיניים
 אשה של מיקרה לי היה אותה. לקנות כסף

 ל־ ונסעה שלה בעוזרת־הבית שהאמינה
 על להשגיח העוזרת את בהשאירה חו״ל

 העוזרת כי לה נדמה היה כשחזרה, הבית.
שו חפצים מסויימת בתדירות לגנוב נהגה

 לחקירה. העוזרת את קראתי מהבית. נים
 חוקרים, שלושה עוד בחדר איתי היו

 הרגישה שלא כנראה הכחישה. והעוזרת
 אחר, לחדר איתה יצאתי בנוח. עצמה את

 איתה ישבתי לה. מציק שמשהו הרגשתי
 שלה. הבעיות את ושמעתי שעות כמה

והו בבכי פרצה נשברה, היא פיתאום
מו — בבכי כשפורצים בדרך־כלל דתה.
 כל אצלי מופיעה עוזרת אותה מאז, דים.
 ואני שלה, הבעיות על לי ומספרת פעם,
יכולה. שאני כמה עד לה לעזור מנסה
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ה של הפקידה בטח שאפה, ״איזה שון,

 פנויה את ״מותק, השני. ענה מפקד,״
השלישי. התעניין העבודה?״ אחרי

 השולחן, לייד נדהמו. לחקירה כשנקראו
אח דקות שלפני הבחורה, ישבה מולם,

 שמו ״חוקרת לעברה. גיחכו בלבד דות
 פרצו וחבריו מהם, אחד קרא מה?״ לנו,

פרוע. בצחוק
ה הובאו כאשר יותר, מאוחר שבוע
 חייכו. לא כבר בית־המישפט, אל בחורים
 על־ידי ארוכות נחקרו שבוע אותו במשך

 שחשבו, מכפי קשוחה שהייתה הצעירה,
 האליבי את כלאחר־יד להפריד ושהצליחה
לדין. ולהביאם שלהם, המתוחכם

 בן־עמרם, קטי החוקרת את כשרואים
ה החוקרות אחת היא כי להאמין קשה

ה של לזכותה במישטרת־ישראל. מנוסות
 נזקפים תמימת־הפנים, קטנת־הקומה, נערה

 סבוכות. חקירות של פיענוחים עשרות
 בתחנת־נתניה נמצא כאשר רבות, פעמים

 מפנים במייוחד, עדין או קשה חקירה תיק
מפע היא המיקרים במרבית קטי. אל אותו
 ומשאירה קצר, זמן תוך התעלומה את נחת
פעורי-פה. אנשים כמה

 היא ממרוקו. ארצה קמי עלתה 5 בגיל
 ואחר- שנים, ארבע במשך בקיבוץ היתה

 הצבאי שירותה אחרי לנתניה. עברה כך
 ל־ א.ק.ג. בבדיקות וינגייט במכון עבדה

 התיכונית הכשרתה בגלל הגיעה מישטרה
במח לעבוד התכוונה היא כלבורנטית.

 לראיון, כשהוזמגה אד פלילי, לזיהוי לקה
לה והוצע תקן, אין בינתיים כי התברר

 מעדיפה היא בדרך־כלל מישטרה. במדי נדירות לעיתים נראית קטיבמזיס
 יושבת היא כאן הנחקרים. אל להתקרב כדי אזרחי, בלבוש לעבוד

במקצועה. לבורנטית שהיא איריס, התאומה, אחותה עם בנתניה, המישטרה במטה במישרדה

מת ואינה חוקרת היא מאז חוקרת. להיות
 ״בני־המישפחה לרגע. אף כך על חרטת

 מחייכת. היא מרוצים,״ כל־כך לא שלי
לפ והוא, שוטר כן גם שלי שהחבר ״מזל
שלנו.״ העבודה זאת מה מבין חות,

 את לדין, קטי הביאה אלה, בימים
 של תינוקה בהריגת שנאשם צרור, שלום

 חסר־ קשוח, גבר צרור, בנתניה. אהובתו
 גם זכאי. יצא כי בטוח היה מעצורים,

 תוך אך מושלם, אליבי לעצמו הכין הוא
 פרי כתב-האישום, נגדו יוגש ספורים ימים

 של ולילות ימים במשך מאומצת, עבודה
קטי. החוקרת

לגלות______
גקודת־תודפה

 ביריון איזה רואה אני פעמים 6׳•
/ ,  קטי, מספרת לחקירה,״ אלי נכנס /

 איד עצמי את שואלת אני הראשון ״ברגע
 להוציא יכולה כמוני ורזה קטנה בחורה
 ה־ עובר. זה אבל משהו, אבדאי מכזה

 למישרד אלי באים גדולים הכי אבדאיים
 מתייחס הוא אם קציצה. מהם עושה ואני
 גבר, ,תהיה לו: אומרת אני בזילזול, אלי

 יעז, לא הוא שלך!׳ המילה על תחזור
 לו להוסיף שאפשר יודע שהוא מפני
 אומרת כשאני שוטר. העלבת על סעיף
 הם מתפוצץ. הוא גבר, לא שהוא לגבר

 להם ושכדאי שוטרת, שאני בעצם, יודעים,
 מסתגרים הרבה להיפך, איתי, להסתבך לא

לנ אותם, להרגיע צריכה אני ואז מפני,
 שבעצם להם להראות אליהם, להתקרב סות

 להם, לעזור רוצה שאני מהם, לי איכפת
 מעניינות שלהם האישיות הבעיות שגם

 בבית- אחר־כך מצויין. עובד וזה אותי,
 שמה את ,קטי, לי: אומרים הם המישפט

שוטרים׳.״ מאתיים שלך הקטן בכיס
 וארץ שמיים של הבדל קיים לדבריה,

 שבאות ״הנשים ונשים. גברים בחקירת
 או חדרניות בדדך־כלל הן לחקירה, אלי

מתוח יותר הם הגברים אבל עוזרות־בית,
 לא אני לפעמים. רציניים קליברים כמים,
 והם להיפך, איתם, קשוחה להיות מנסה

 ומצאתי- בחודה שאני בגלל אולי מדברים.
 מישהו: לי אמר אחת פעם בעיניהם. חן

 עם כמו איתך מדבר אני קטי, ,תשמעי
שד שאת להאמין לי קשה שלי, חברה

 ה־ את כשסגרתי להגיד, יכולה לא אני
 בבני- מטפלת אני הכל. סגדתי מישרד

להי תמיד אי-אפשר בעצמים. ולא אדם
 בדרך־כלל לעזור. לנסות ולא אדיש שאר
 העבריין, קיבל כמה להתעניין מנסה אני

 אותו, פוגשת אני במיקרה אם ואחר־כך,
 יש אם מסתדר, הוא אם אותו שואלת אני
 הרבה נשים, עם בעיקר בעיות. איזה לו

החקי־ בזמן קשר על איתי שומרות מהן
)78 בטמוד (המשך
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 תיק עם טריקו, בחולצתובלי
 ה צרור, שלום של חקירת

בית־המישפט. לפני תינוק, בהריגת חשוד
_ _ _ 711


