
*

חסון יעקב
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חסון• יעקב של מותו על השניה
 על" בבוקר השני ביום נורה חסון יעקב

ממעצר. בריחה בעת שוטר, ידי
 קצין־בודק נוקבות. שאלות מעורר מותו

בדי לשם מונה מרחב־השרון מישטרת של
 המחוז, דובר זילבר, ואלי המיקרה. קת

 מוכיחות הראשוניות המסקנות כי טוען
 חוקי, היה המעצר כדין. היו ההליכים שכל

 השוטר, אחריו רדף חסון נמלט וכאשר
 באוויר, יריות שתי ירה לעצור, לו צעק
 של רגליו לעבר וירה כיוון אחר־כך ורק

הנמלט. העציר
 המיש־ אין שירה השוטר של שמו את
למסור. מוכנה טרה

 וגרם שירה שוטר, לטובה יופלה מדוע
 אחר? עציר כל לעומת אדם, של למותו

 כל להסביר. הדובר היה יכול לא זאת
בע אפילו או בגרם-מוות, שנחשד עציר,
 לפירסום צפוי יותר, הרבה קלה בירה
 שופט פסק כן אם אלא בעיתונים, שמו

 חסוי? השוטר של שמו יהיה מדוע אחרת.
 כאן חזק מניקמת־המישפחה החשש האם
 חיי- נטילת של מיקרה בכל מאשר יותר

אדם?
 המיש־ של מידע לפי כי טוען הדובר

מרא ואחד אלים, עבריין חסון היה טרה,
 של הרשעותיו גליון בנתניה. הפשע שי

 נידון הוא זו. גירסה מאשר אינו המנוה
 גנוב. רכוש החזקת על שנים שש לפני
 על תיקים כמה נגדו נפתחו אמנם מאז

לפני רק ברובם. זוכה אך עבירות־רכוש,

 ששהה אחרי מבית־הסוהר, שוחרר חודש
 גניבת באשמת חודשים ארבעה במעצר

לי מיליון של בערך מכשירי-טלוויזיה
ושוחרר. כליל זוכה המישפט תום עם רות•

 לא מדוע אלים, חסון היה אמנם אם
 למכונית־המיש־ שהובל בעת ידיו נכבלו
 במושב השוטרים הושיבוהו מדוע טרה?

 שנעצר אמירה, דויד חברו ליד האחורי,
לידם? שוטר וללא אזיקים בלי עימו,

 אינו חסון כי ידעו שעצרוהו השוטרים
 בבית בתחתוניו ישן תפסוהו הם מזויין.

 ראו והם בנוכחותם, התלבש הוא אמירה.
 חששו זאת בכל אם נשק. גופו על אין כי

 שניסה אחרי אותו כבלו לא מדוע ממנו,
 לרדת ניסה הוא מהדירה? להימלט כבר

ב עצרוהו והשוטרים הבניין, במדרגות
 ועקנין: השוטר לו אמר אז שלוף. אקדח
 תעשה אל אותך! אוהב שאני יודע ״אתה

תברח!״ אל זה, את לי
פיתאום?״ ״מה ענה: חסון

 תעודות־זהות
במכונית

 חסון שיעקב כך על ויכוח סד ין
הגדו השאלה ממעצר. להימלט ניסה יי

זאת? עשה מדוע היא: לה
 חסון. של הראשון מעצרו זה היה לא
 מנוסה והיה הפרוצדורה את הכיר הוא
 היתה לא הפעם נחשד שבה העבירה בה.

הקודמות. מעבירותיו יותר חמורה
 בפריצה המישטרה על־ידי נחשד הפעם

 חודש. לפני שבוצעה בירושלים, לדירה
יקרות-ערך תמונות תכשיטים, בה נגנבו
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גדוע חמוש. שאינו ידעו שעצווהו השוטרים
דנווח? שניסה ה נשו! ומוות חסון יעקב ננוח

■!ויס 03
[ותירס נס

ה״כרטה״ של הכדורים תרמילי
נבדקו? תתזיליס אילו

לירות. מיליון שישה בשווי זר ומטבע
 וה־ במכונית, מהמקום נמלטו הפורצים

 מסויים בשלב אחריהם. רדפה מישטרה
 שהמישטרה אנשים, שני מהמכונית ברחו

 האדם סמילא. ואלי חסון היו כי טוענת
 המכונית בתוך במכונית. נתפס השלישי

 סמילא הסון, של תעודות־הזהות נמצאו
 שייכת היתה המכונית סמילא. של ואמו

 שיעקב טוענת חסון ומישפחת לסמילא,
 סמילא, לידידו שלו תעודת־הזהות את מסר
 מכונית של מיסמכים עבורו שיקבל כדי

מסויימת.
חי המישטרה ערכה הפריצה אחרי יום

 מאז דבר. מצאה ולא חסון, של בביתו פוש
 הדובר, לדברי בביתו. שוטרים חיפשוהו לא

ורק סמילא, את הזה הזמן במשך חיפשו

 בבית מסתתר מצאוהו אחדים ימים לפני
מהתכ וחלק זר מטבע נמצא שם אחותו,
בירושלים. שנגנבו שיטים
 את לחפש המישטרה התפנתה אז רק
 זמן אותו כל נערך הדובר, לדברי חסון.
 ״ כך על ידע הוא יעקב. אחרי סמוי מעקב
* חברו. בבית לילה באותו ישן ולכן

לדב אחרת. טוענת חסון של מישפחתו
 בפעם מבית-הסוהר ששוחרר אחרי ריה,

 אלי הבכור, אחיו אותו הזמין האחרונה,
 רהיטים להעברת במישרד לעבוד לבוא,

ו תל-אביב, נמצא המישרד שבבעלותו.
 כדי בבת-ים, אלי אצל לגור עבר יעקב

 נוספת סיבה למקום־העבודה. קרוב להיות
 המישפחה רצון היתה מהמושב להרחקתו
לדעתה הסתובב. שבה מהחברה להרחיקו


