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במדינה
חיים דרכי

ר־בקר. אח אוהב אד■
 בה, יריתי ״אני

לי שיש מפני
ברצח החשוד אמר כבוד,״

ה על שרועים היו ונערה צעיר גבר
רו מוטל היה ביניהם שויתתי־דם. כביש

.16אס־ בה
 ברחוב שקטה שעה היא בבוקר שמונה
 אורח עובר רק בראשון־לציון. הרקפת,

בעצ יורה הגבר את לראות הספיק אחד
 של לצידה ונופל כדורים שלושה בבטן מו

הנערה.
 עוברים .1978 בדצמבר 20ב- זה היה
 ואמבולנס המישטרה, את הזעיקו ושבים
נק שם לבית־החולים. השניים את העביר

מ מתה ,18ה־ בת תיון, ריבקד, כי בע,
 פצוע היה ,23ה־ בן יוקצה, אלי פצעיה.
אנוש.

 המיקרה, את לבדוק שמונו השוטרים,
 והצעיר מתה, הנערה — חסרי-אונים היו
 יח- לא שאם חששו הם אנוש. במצב היה

 עוב־ לחקור. מי את יהיה לא מייד קרוהו
 לכן הנערה. נורתה כיצד ראו לא רי־אורח
 ופקד מזרחי רב־פקד השוטרים, החליטו

הת הם הפצוע. הצעיר את לחקור גבאי,
 את לחקור להם והותר הרופא, עם ייעצו

 — מכשירים לכמה מחובר שהיה הצעיר,
 ועוד. בחמצן להנשמה להזנה, דם, לעירוי

 בתחבושות, קשורות היו הצעיר של ידיו
 מהמכשירים עצמו לנתק יוכל שלא כדי

למותו. ולגרום
דב שני לברר רק היה השוטרים על
 המעשה פשר מה זה: קריטי בשלב רים

 לידיו הצבאי הרובה הגיע וכיצד שנעשה,
אלי. של

 שלאחר ביום ההתאוששות, בחדר וכך,
 קציני חקרוהו בצעיר, שנעשה הניתוח

 לשבוק עלול שהוא חששו הם המישטרה.
 בלתי כתעלומה העניין יישאר ואז חיים,

ה הרובה על חתום שהיה והחייל פתורה,
 חף בהיותו למישפט לעמוד עלול צבאי

מפשע.
 כי להם סיפר הרופא ובחזה. בבטן

ב הוא אולם כאבים, סובל אמנם אלי
שאלות. על לענות ומסוגל מלאה, הכרה
 ואמר: החוקרים לשאלות ענה הוא

 יריות, שלוש בה יריתי אני מתה. ״ריבקה
 שלי. באמונה בגדה בי. בגדה שהיא מפני

 לעשות שתפסיק לה אמרתי כבוד, לי יש
 למיש־ תלך שלא לה אמרתי שטויות,

חו במישטרת התלוננה היא אולם טרה,
לון.״
 1000ב־ אותו קנה כי סיפר, הרובה על

 לפני יומיים מוכר, לא ממישהו לירות
 ריבקה עם יצא כי הוסיף, הוא המיקרה.

 איתה קיים חודש ואחרי חודשים, שישה
יחסים.

ה אותו עזבו וחולשתו עייפותו בגלל
 שוב יומיים. לאחר בשנית ושבו חוקרים

 כי *םיפר9והוז הרובה, על אותו חקרו
 עליו כי ד,מיקרה, לפני יומיים החליט,
 לו. עשתה שהיא מה בגלל בריבקה לירות

רובה. השיג לכן
 שנאתי ובסוף אותה, אהבתי ״בהתחלה

 אמר. לי,״ עשתה שהיא מה בגלל אותה,
 לדבר רוצה אני לצד, בואי לה ״אמרתי

לצ והתחילה לא, אמרה היא ואז איתך.
 ויריתי איתי, לדבר רצתה לא היא עוק.

בר לא היא לצעוק. שהתהילה בגלל בה
 אותה לפצוע כדי בה יריתי ואני חה,

 בבטן בעצמי ויריתי אחר־כך. ולהתאבד
ובחזה.״

 כסף. הרבה ממנו הוציאה היא לדבריו
 בילויים, על חלק לירות. אלף 30 כימעט
 הפלה. לעשות כדי ממנו ביקשה וחלק
שיש לאחר נישואיו לו הבטיחה היא

בהב עמדה לא אולם ממילואים, תחרר
והת למישטרה ניגשה גם היא טחתה.
 ברימון־יד. עליה איים הוא כי לוננה

 כי היתה, ציין שאותה האחרונה הסיבה
נשוי. גבר עם יצאה היא

 אולם השנייה, החקירה הסתיימה בכך
ה מקור מהו ידעו לא עדייו החוקרים

 על-ידי לאלי נמכר אמנם כי וחששו נשק׳
 שוב באו לכן עליו. חתום שהיה החייל

 מצבו כאשר יומיים, אחרי לבית־החולים,
השתפר.
 שהשוטרים הראשונה הפעם זו היתה
 שיאמר דבר כל כי כדין, אותו הזהירו

 הפעם בבית־המישפט. נגדו לשמש עלול
ריב־ את פגש כי וסיפר חופשית, שוחח
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