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 בבית, בעיות להן יש המישפט. ואחרי רה
 הביתה אליהן הולכת אני המישפחה, עם

שהסמכו כמה עד לעזור, להסביר, ומנסה
 לסדר מנסה לי. מרשות כשוטרת שלי יות
עבודה.״ מקום להן

 במיש־ עבודתה שנות שלוש במשך
חקי שיטות לעצמה, קטי גיבשה טרה,

 לחשוף מעוניינת אינה היא מתוחכמות. רה
 לספר לה איכפת לא זאת, לעומת אותן.

מיקרים. כמה על
מיק היה שלה, הראשון החקירה מיקרה

 אשה, היהלומים. עם המפורסם התליון רה
ובי תכשיטים בגניבת חשודה שהיתר.

הוב משובץ־יהלומים, ותליון טבעת ניהם
 מייד מסרה האשה לחקירה. קסי אל אה
 התליון, היכן משנשאלה אך הטבעת, את

 קטי אותו. ראתה לא מעולם כי השיבה
 וגילתה ארוכה שעה במשך אותה חקרה

 החשודה. של ללשונה מתחת התליון את
 לא ״כשאתה סיפרה, קל,״ כל־כך לא ״זה

 שלו, הדיבור צורת ואת הבן־אדם את מכיר
 בפה. משהו מסתיר שהוא לחשוב יכול מי

 שעשו בחיפוש אחד. ועוד אחד עשיתי אבל
 לא שהוא ידעתי התליון. נמצא לא אצלה
 להרים ממנה ביקשתי בבית. אצלה נמצא

התליון.״ את גיליתי ושם הלשון, את
 על-ידי גניבות של עדינים במיקרים
 ״אשה לחקירה. קטי נשלחת עוזרות־בית

 סכום־כסף לה חסר כי במישטרה התלוננה
 שם והטמנתי לדירה, אליה ניגשתי בבית.

 ביום מחבואים. מיני בכל מסומנים שטרות
וישב לשם באתי בבית, היתד. שהעוזרת

 כשהעד הדירה. בעלת עם כוס-קפה על תי
בתו למחבואים ניגשתי ללכת עמדה זרת
ש גיליתי לשירותים. הולכת שאני אנה
 העוזרת, את כששאלתי כסף. סכום חסר
 הר־ בכסף. נגעה לא שמעולם טענה היא
 ממנה וביקשתי תעודת־השוטר את לה אתי

 את מצאתי שם בארנק. חיפוש לערוך
 נעשית לא הגניבה אם בדרך־כלל, הכסף.
 העוזרת, להיות חייבת זאת אחת, במכה

 סכום פעם כל ולוקחת נזהרת היא כי
ירגישו. שלא כדי קטן,

 נקו- את לגלות היא בחקירה ״השיטה
היה אחרת פעם הבן־אדם. של דת־התורפה

 שהמישטרה לאנשים להסביר מנסים נו
 אנשים להביא וקשה החוק, לפי עובדת

עובדות.״ בלי לדין
ת קשה  להיו

שוטרת
 המיש- על לדבר מתחילה שהיא ^
 קטי: מתלהטת אליה היחס ועל טרה ״

ש כמו במישטרה, עובדת אני ״בסך־הכל
 מאמינה אני במישרד. עובדת אחרת אחת

 בגלל במישטרה, עובדים השוטרים שרוב
 אגשים שלהם. העבודה את אוהבים שהם

 אבל כסף, כאן עושים שאנחנו חושבים
מיל לא זה במישטרה המשכורת למעשה

 על שעות עובד שוטר כל כמעט יונים.
 .בעצם צריך שהוא לזמן מעבר שעות

ב חבר עם הולכת אני לפעמים לעבוד.
 פרטיות. של הרגשה שום לי אין רחוב,

 השוטרת ,הנה לעברי: לקרוא מתחילים
 רק מישטרה, זה מה מבינים לא הם באה/
 זה. את להבין יכול בפנים שהוא אחד
 את רוצה אתה אם — מבינים לא הם למה

 אלי בא לעזרתה. בוא המישטרה עזרת
 ,המיש־ :צורח השולחן, על דופק בן־אדם,

 לפני ששבוע אחרי וזה, בסדר, לא טרה
 מה אותו כששואלים אבל והתלונן. בא כן

 ראו אם השכנים את וכששואלים קרה,
 ועוד בבית היו לא ראו, לא הם — משהו

 לא אז שלך, לשכן קורה כשזה סיפורים.
 לך, קורה זה כשמחר אבל שום־דבר, ראית
בסדר. לא שהמישטרה להגיד מתחיל אתה

 שהוא באיזה שוטר. להיות קשה ״נורא
חו כמו זה חקירה כל מייאש. זה מקום,
 אי־אפשר — חוליה חסרה בשרשרת. ליות

 שעות עובד חוקר כל השרשרת. את לענוד
 על בעיתונים כשקוראים גם שעות. על

 התחילה רק שהמישטרה ורואים פריצה,
צוע השלל, את מצאה לא ועוד לחקור

 כמו עובדת שאני זה בסדר/ לא ,הם קים
שלו לי שיש פרטיות, לי שאין חמור,

 הבן־אדם אבל השולחן, על תיקים שים
 לא זה תשומת־ליבי, את בדיוק רוצה

 מעוצבנת הביתה באה שאני זה חשוב.
מעניין לא זה שלי, המישפחה על וצועקת

בן־עמרם חוקרת
האדם של נקודת־התורפה

 טוענות כולן עוזרת. עם מיקרה שוב לי
 אותה חקרתי מעולם. דברים היו שלא

 התחלתי הודתה. לא והיא רב זמן במשך
 שהיא לי התברר עצמה. על איתה לדבר

 נקודת־ היתה זאת מבעלה. מאד מפחדת
 עומדת שאני לה הודעתי שלה. התורפה

בנו חיפוש שם ולערוך לביתה, לבוא
 אמרה לי. האמינה לא היא בעלה. כחות

 שהעמדתי אחרי אבל תלכי,׳ ,תלכי, לי
 היא ללכת, מתכוונת באמת שאני פנים

נשברה.
 ״לפעמים קטי, מודה קל,״ תמיד לא ״זה
 בחקירה ושבועות ימים לבלות צריך

ל לשטח, לגשת נוהגת קטי מייגעת״.
 לנסות ובני-מישפחה, השכנים את ראיין

ש לי אומר מישהו ״למשל עדים. למצוא
 המקום. את תמצאי לכי בסופרמרקט, גנב
 תמיד ולא בנתניה סופרמרקטים עשרות יש
 לא והחשוד אצלהם, שגנבו יודעים הם

 למשל, צרוד, של במיקרה גנב. היכן זוכר
שמפח הרבה יש הילד, בהריגת החשוד

 ידוע כשאדם במישטרה. עדות למסור דים
 קשה כזאת, שמועה שמופצת או כאלים,
 אנשים לשכנע זמן לוקח עדים. לדובב

אנח־ הצדקה. כל ללא מפחדים בעצם שהם
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 למשל, הזאת, במדינה החינוך גם אחד. אף
ליל ואומרים במדים אותי רואים ההורים,

 תעשה אם שוטרת, זאת ״תיראו דיהם:
ממנה.׳ תיזהר בך, תטפל היא משהו

ששו השוטרת, שזאת מספרים לא ״למה
מחו האנשים מרבית בלילה. עליך מרת
 היחס כל נובע ומזה שלילית בצורה נכים

 הייתי כשאני גדולים. כשהם למישטרה,
 המיש־ על רע דיברו לא פעם אף קטנה
 תחנת על-ידי עוברת הייתי לפעמים טרה.

 מה לראות סקרנות בי והיתד, המישטרה,
 שוטר אלינו כשבא אחד, יום בפנים. הולך

 חוקי־התנו־ את לנו והסביר לביודהספר,
 איש שזה הרגשתי אליו. קשר הרגשתי עה,
 כך עלינו. ולשמור לעזור שמנסה טוב
שלי.״ הילדים את אחנך גם

 לה שנותר המועט הפנוי הזמן את
 למטרה, ובקליעה בעבודות-יד קטי מבלה
 פנויה שעה למצוא לה קשה עכשיו אבל

 כבר ביממה שעות 24 ״אפילו יומה. בסדר
לי.״ מספיקות לא

 מתכוונת היא אבל קטי, תינשא בקרוב
יל לה שיהיו עד לפחות שוטרת, להישאר

 ״קל מחייכת: היא שאומרים,״ ״כמו דים.
קשה.״ ממנה לצאת אבל למישטרה, להיכנס
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 עם ,המיקרו• בליל נסע גם הוא הדין.
 כדי נודע, לא ששמו שלישי, ואדם ארביד
 ברחוב בלילה, שלוש בשעה לעייש, לחכות
 מאחורי התגנב השלישי האדם דונולו.

 עזזמה, עלי ידידו עם מהלך שהיה הקורבן,
 מהמקום. הסתלקו השלושה כל סו. דרה
האקדח. מפגיעת ׳נפטר עייש

 את החלה המישטרה הירח♦ לאור
 כמה עצרה שונים, בכיוונים חקירותיה

 הגיעה סולוס עיסא אל אולם אנשים,
חודש. לאחר רק עקיפין, ובדרך במיקרה

 מתגורר ביפו היה. כך שהיה ומעשה
ב במדינה. וידוע מוכר מישטרתי מודיע
 אין אחרים, ומודיעים למלשינים ניגוד
 ובמים־ בחושך מלאכתו את עושה הוא

 וב־ בטלוויזיה עצמו מפרסם הוא יתרים.
קו הוא כי ומצהיר עיתונאיים׳ רא״ונות

 הסמים בסוחרי הנלחם אחד איש של מנדו
 צעיר גבר היניו טשראווי סלומון ביפו.

 עוסק הוא אין וצנום. קומה ׳נמוך ,26 בן
 ימיו את מבלה ואלא מסויימת, בעבודה
אח ובעיקובים מארבים בעריכת ולילותיו

 עליו אמר אביו יפו. שיל הסמים סוחרי רי
 מפחדים יפו עברייני כי קצר, זמן לפני

 מראש מפחדים יחם מאשר יותר מסלומון
מחלק־סמים.

 אחרי הפרטיים מעיקוביו אחד כדי תוך
סלו הגיע האני, בשם יפואי סוחר־סמים

 ליד שעבר, בנובמבר אחד, בלילה מון
 גברים שלושה ראה הוא ׳סולוס. של ביתו

 אחית־עשרה בשעה הבית ליד שהסתודדו
 בגודל חבילה בולום מסר לבסוף בלילה.

 סלומון ארביד. לפיטר סנטימטר 30כ־ של
 ראה המלא הירח לאור — נחרד משראווי

 אליו ומתקרב חבילה ניו״שא ארביד את
 ארביד אולם צעדים. של מרחק כדי •עד
 ארביד הפר הירח לאור אותו. יראה לא

 החבילה את בתוכה והטמין באדמה גומה
 מפלאס־ צהוב ג׳ריקאן שם ועליה שבידו,

טיק.
 וקרא מהמקום בחשאי הסתלק משראווי

 יהדיו דד׳ון. אלי רס״ר מחלק־סמים, לאיש
 מטמון את לגלות וחשבו למקום חזרו

ניי אריזת ,בתוך יגילו להפתעתם הסמים.
 נטל דדון אלי כדורים. וכמה אקדח לון
 צעצוע באקדח אותו והחליף האקדח את
 במקומה, החבילה את הטמינו הם יבינו. של

 ■אולם להוציאה. יבוא מי לראות וחיכו
איש. הגיע לא הסוקר אור עד

 עיסא של בביתו חיפוש ערכו בבוקר
 הרואין. חפיסת גופו על ומצאו בולוס

 והאקדח לסמים, בקשר אותו עצרו הם
בדי לשם פלילי, לזיהוי למחלקה ׳נמסר
 האקדח זהו כי העלתה הבדיקה קתו.
עייש. את ירצחו בו אשר

אר־ את עצרה המישטרה כתא• דידוי
 זאת הרצח, אקדח להעלמת כשותף ביד

 עייש. עבדאללה ברצח האשימה בולוס
 נקטה האשמה, את הכחיש והוא מאחר

 הביאו הם ומחוכמת. בתחבולה המישטרה
 המשמש ערבי, בחור ביפו המעצר לחדר

 בחשד נעצר הוא כי נאמר כאיש־ביטחון.
 לרציחתה ובחשד לפתח, השתייכות של
 טרם וגווייתיה שנעלמה בסון, רחל של

נמצאה.
 ערבית מדבר מישהו בולוס שמע כאשר
 שיכניסו מהשוטרים בעצמו ביקש במעצר,

 השניים בודד. יהיה ׳שלא כדי לתאו, אותו
ב סיפר וסזלוס ביניהם משוחחים החלו

 סוחר ושל ברציחתו נאשם הוא כי תחילה
 עזרתו על התרברב גם הוא יהודי. סמים

 גבורתו. על שונים סיפורים וסיפר לפתיח,
 האשים שאיש־הביטחון לאחר לבסוף, אולם
 בפניו התוודה ישראלי, סוכן הוא כי אותו

 הקלטה במכשיר מצוייד היה הוא בולום.
 השניים בין השיחה וכל לגופו שהוצמד
הוקלטה.
 סוחרי של מיישפט נערך כי סיפר סולוס
 גנב של דינו את לגזור שהחליטו הסמים,
 יעניין זה היד, ״לא למוות. עייש הסמים

 אוכלים היינו והנרצח אני אולם כסף, של
 וגנב לתוכה, ירק והוא צלחת מאותה
בולוס. אמר הגב,״ מאחורי
 בולום, ניסה אף הזיו השיחה לאחר

 סביבו, מתהדקת החשת כי כנראה שראה
 מרח דני פקד אולם לעד־מלך. להפוך

בכך. לדון אפילו סרב
להח התקשה לא המחוזי בית־המישפט

 נחמיה לוין, דב השופטים בעניין. ליט
 פה פסק-דין, הוציאו גלעדי וישראל בר

 התובע של ליגירסתו האמינו הם אחד.
 סולוס. את ׳והרשיעו לוי, מנחם הצעיר,

 ה־ המודיע של דבריו לכל האמינו הם
 אותו ושיבחו משראווי, סלומון מישטרתי

ה את קיבלו הם למישטרה. עזרתו על

 אקדחו יכי קבעה אשר הבאליסטיית, בדיקה
הא הם עייש. לרצח שימש בולוס של

 השתול, הסוכן של לדבריו גם מינו
 פשעו. על בולוס התוודה בפניו אשר

 לבית־ נייתן ההקלטה שתמליל למרות
 הערבי, במקורו ולא בעברית, המישיפט
 טען סולוס, סמי הנאשם, שאחי ולמרות

 אית להבין אפשרות כימעט אין במקור כי
השופטים. אותה קיבלו ההקלטה,

 על למאסר־עולם צפוי סולוס עיסא
 שופט שיהיה מי עייש. ברצח שותפותיו
 על מוות גזר־דין חרצו שבו במישפט

רגיל. בביית־מישפט עתה נאשם עייש,

אדם דרבי
!״אות׳ דק1 ״הצבא

 קרע הצעיר
 תעודת־׳הפטור את

להתגייס ותובע הסרן, י3עי7
 ככה סיגריות, לעשן התחלתי 12 ״בגיל

 כזה, גיבור עצמי את להראות רציתי סתם,
 מכות מכנים הייתי מופרע, ילד הייתי
 יודע לא אני ברחוב. לילדים כך סתם
אותי, פינקו דווקא שלי ההורים למה,

כוזגלו שוחר־גיוס
להגה משוגע

לש מנסה אני עכשיו הכל. את לי נתנו
אז כל כמו להיות רוצה העבר, את כוח
 לא צד,״ל. אבל בצה״ל, לשרת רוצה רח,

 העבר.״ את לי לשכוח מוכן
 בו- חיים הנערים. ככל נער לכאורה,

ה עם מישפחתי קשר כל (ללא זגלו
שחר בחור ,19 בן הוא הנמלט), עבריין

 עיניו רק ילד. פני בעל וגבוה, רזה חר,
 בהן ויש ניסיון, למוד גבר של עיניים הן

בושה. של כאב, של מבט מין
 אז עד .16 בגיל ללמוד הפסיק הוא

 הדתי בבית־הספר המעיין מן תלמיד היה
 בתנובה, פועל אביו, בחיפה. תורה שערי
 את לו לתת ניסו מכולת, בעלת ואמו,
 שזכה הרב, הפינוק שבגלל ייתכן הכל.

 בגלל ואולי להידרדר, התחיל בבית, בו
 יודע. אינו בעצמו הוא אחרות. סיבות

 בסדר״. יצאו ״דווקא ואחותו אחיו שלושת
 שטויות, ״על ההורים עם הסתכסך הוא

 מרצונו הלך הוא בהם״. לזלזל התחלתי
 שנה. אחרי עזב אבל בפנימיה, ללמוד

ה התחילו ושם אחר, לבית־ספר עבר
 ועם מורה עם ״רבתי הרציניות. בעיות

חש אחר. לבית־ספר אותי ושלחו המנהל,
 אותי שלחו ועצבני. לחמום־מוח אותי בו

 ושם מיקצועי, בית־ספר זה לשפרינצק,
 פיתאום אבל עצמי, את הוכחתי דווקא
 ועזבתי.״ לעבוד ג׳וק לי נכנס

 של הראשון התיק נפתח כבר 11 בגיל
 ״הייתי רכב. גניבת על במישטרה, חיים

 שבע בגיל ״כבר חיים. סיפר משוגע־הגה,״
 שלי הדוד של הטרקטור את לוקח הייתי

 שאני הרגשתי פיתאום ונוהג. במושב,
 רכב פרצתי הידיים, בין להגה זקוק ממש

 דווקא תפסו. לא אישית אותי ונסעתי.
 ככה עלי. הלשין שלי טוב הכי החבר

 פיתאום חברים. על לסמוך אי-אפשר זה,
 שאני שמה לחשוב התחלתי נקודה באיזה
 יותר צעיר כשהייתי בסדר. לא זה עושה

 בסדר, היו שלא אנשים עם התחברתי
הול היו שהם לאן מהשכונה. חבר׳ה סתם
 היו שהם מה איתם, הולד הייתי כים,

)80 בעמוד (המשך

2180 הזה העולם


