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 שמיעת המאפשר התיקון את
 נוצל — עדים א77 עדויות

גבית״המישפט התיקון
 בכל לא המישפט. באולם שררה דממה

 בהתהוותה. מישפטית היסטוריה רואים יום
ב להשתמש תובע ביקש הראשונה בפעם
 ב- ולהציג הראיות לפקודת החדש תיקון

הו שלא אנשים של עדויותיהם מישפט
במישטרה. שנגנבו עדויות למישפט. פיעו

 היטב ידע שראטר, (עוזי) סברין התובע
 דוכן- על העלה הוא הרגע. חשיבות את

 הקומה, קטן המישטרה איש את העדים
עדויו את שגבה האיש מזעקי, עמנואל

 ויפה שיפרטו, (״סמי״) שמואל של תיהם
 ביותר חשובות היו אלה עדויות אביטן.

וה ברמת־אביב לאומי בנק שוד למישפט
בדחיפות. להן זקוק היה תובע

 כבר נגבו הן חדשות. אינן העדויות
 צריכות והיו שעברה, בשנה מאי בחודש
השוד מסייעי של קודם במישפט לעלות

 אחדים חודשים לפני נשפטו אשר דים.
 נשבר שאז אלא וולך. דוד השופט בפני
 מיש- עליו שהפעילה בלחץ שיפרטו סמי

 וכאשר אביטן, לבית סימי אשתו, פחת
 לחיכו, לשונו דבקה לבית-המישפט הובא
 של עדותו רק לדבר. היה יכול לא והוא

 שהבהיר רוזן צבי המישטרתי הפסיכולוג
 המיוחד הנפשי מצבו את לבית־המישפט

יפה, עדות. ממסירת אותו הצילה סמי, של

 אביטן בני של הצעירה אחותם שהיא
 הצליחה לא היום ועד ומאז נעלמה. פשוט

עיקבותיה. את לגלות המישטרה
 קשאני שלמה המסייעים, מישפט בעת
להש התביעה יכלה לא אביטן, ואהרון

 לחוק שהתיקון כיוון ;אלה בעדויות תמש
וב בתוקף. עדיין היה לא זאת המאפשר

 עדותו בעזרת הנאשמים הורשעו זאת כל
 שורה אף ועל וולף אורי המדינה עד של
עדינים. עדים של

 לפני רק לתוקפו שנכנס לחוק, התיקון
 היה הצדק מן נוסה. לא עדיין כחודשיים,

 ב- דווקא יעשה בו הראשון השימוש כי
 בבנק השוד מישפט שכן, זה. מישפט
לחקי שהביא האחרון הקש היה לאומי

החוק. קת
 ה־ זהו כי לבית־המישפט אמר שראטר

 המחוקק התכוון שאליו הקלאסי מיקרה
 במיש- שמסרו עדים של מיקרה בתיקון.

 בגלל כך, ואחר מסויימת, גירסה טרה
 או נעלמו הנאשמים, מישפחות של לחץ

עדו את להגיש היחידה הדרך אושפזו.
 במישטרה, העדות הגשת על-ידי היא תם

בבית־המישפט. הקבילה כעדות
 סניגוריהם מבין ז הלחץ היה איפה

להת קם אחד רק הנאשמים שלושת של
מק דרור עורך־הדין התובע. לבקשת נגד
 טען אשר, יהושע הנאשם את המייצג רין,

בעדו מרשו נגד להשתמש מקום שאין
 כי קובעת החוק. לשון לדבריו, הללו. יות
 אשר העדים, על לחץ היה כי להוכיח יש

 בבית־המיש־ עדותם מלמסור אותם הניא
 לחץ לחוק. בתיקון שמשתמשים לפני פט,
 על- מופעל להיות צריך הסניגור, טען זה,
 במיקרה ואולם מיודעיו. או הנאשם ידי
מישפחתו בני ולא אשר שלא ברור הזה

 הופעל היה, אם הלחץ, העדים, על לחצו
 מקום אין לכן, אביטן. מישפחת על-ידי

לחוק. בתיקון כאן להשתמש
 כמתרשם נראה קדמי יעקב השופט
 קורה מה שראטר, את שאל הוא מהטענה.

 לגבי עדויות כמה מסר אשר עד נעלם אם
 בגלל נעלם הוא כי וברור שונות, עבירות

יג העלמו האם בלבד. מסויים בתיק לחץ
 בתיקים גם עדויותיו כל הגשת את רום

 בידי תשובה היתה שלא למרות האחרים?
התיי אחרי בית־המישפט, החליט איש,
ה ללא העדויות את לקבל קצרה, עצות
עדים.

 בראש שישבה בן־עיתו, הדסה השופטת
 יגתנו ההחלטה נימוקי כי הודיעה ההרכב,

עצמו. בפסק־הדין
ה המישפטית הנקודה שהוכרעה אחרי

שנ מה את לשמוע הכל התפנו חדשנית,
הנעל העדים שני של בעדויותהם אמר
חוד כבר הקהל את רודפת הסקרנות מים.
 העדויות בשתי שנאמר למה באשר שים

האלה. המסתוריות
 ביום כי במישטרה העיד שיפרטו סמי
 עד ברשותו שהיתה במיסעדד. עבד השוד
הת לביתו חזר כאשר בערב. תשע שעה
 הלכה ואשתו נעצר, הרצל כי לו ברר

 אליו באו כך, אחר קצר זמן הוריה. לבית
 להמציא עימם שיבוא וביקשו גיסיו, שני

 חזר כאשר העצור. להרצל וסיגריות אוכל
 גיסתו זו היתה הטלפון. צילצל הביתה

 לראות איתה לבוא ממנו שביקשה יפה,
 כאשר לו. לעזור ולנסות פצוע, מישהו

 בנק משוד פצוע ״יש לו: אמרה סרב
שהר יתכן כי לעזור חייב ואתה לאומי,

 והוא סמי את שכנעו הדברים מעורב.״ צל
שם לפרדם־כץ. במכוניתו יפה את לקח

המדינה את יעשו!הסיפור

מווץ
 מנהל כיום נרקיס, עוזי (מיל׳) וף7א

 גם .504 פיג׳ו מכונית יש ספיר קרן •
 מפכ״ל כיום שפיר, הרצל (מיל׳) לאלוף

.504 פיג׳ו מכונית יש המישטרה,
 לבתיהם מיהרו שעבר החמישי ביום

 פעיל נרקיס, עוזי המיל׳. אלופי שני
מישי לירושלים חזר במיפלגת־העבודה,

 הרצל בתל-אביב. המיפלגה במרכז בה
 הוא במיפלגת-העבודה. פעיל אינו שפיר
 הוותיקים חרות מעסקני אחד של אחיו

הר שכטרמן. (״אברשה״) אברהם ביותר,
 ממישחק לירושלים חזר פשוט שפיר צל

תל-אביב. מכבי של הכדורסל
 גירסות שתי יש בדרך שאירע מה לגבי

 נרקיס עוזי של גירסתו לחלוטין. סותרות
 פיג׳ו למכונית לב שמתי ״לא אומרת:

״הוא והוסיף: שפיר,״ הרצל של ,504
 ואי-אפשר אזרחי מיספר עם במכונית נוסע

 חושב לא אני מישטרה. כקצין אותו לזהות
 אני אבל מהמותר, יותר מהר שנסעתי

בעניין.״ בטוח לא
 שהודלפה כפי שפיר, הרצל של הגירסה
 ״המס- ׳ :טוענת דוברו, על־ידי לעיתונים

במ הנוסעת 504 פיג׳ו מכונית ראה כ״ל
אח לדלוק החליט שפיר מטורפת. הירות

 הצליח לא אולם המהירות, את הגביר ריה,
 להשתמש המפכ״ל החליט אז אותה. ללכוד

 ולהורות במכוניתו הנמצא במכשיר־הקשר
 לעיר בכניסה להקים ירושלים לשוטרי
 ולתת המהיר הנהג את לעצור מחסום,

 צריך היה זה דו״ח מהירות. דו״ח לו
 בהוראות הניתן הראשון הדו״ח להיות

בכו שזכו הדו״חות, כמו ממש המפכ״ל,
 ה־ שסיר, של לשעבר מפקדו של תרות,

איתן. רפאל(״רפול״) רב־אלוף רמטכ״ל
 שפיר הרצל שונה. היה הסיפור אבל
 עוזי של מכוניתו כי הנראה, כפי החליט,
 למרות מופרזת, במהירות נוסעת נרקיס
 שיש המיוחד מד־המהירות את לו שאין

 הוא המישטרה. של התנועה למכוניות
 רבה בקלות והצליח המכונית אחר דלק

להשיגה.
חמיש־ של 504 הפיג׳ו עקפה כאשר

ספיר, קרן של 504 הפיג׳ו את טרה
1 3 2 - -

האלונים
ה המכונית נהג כי שפיר הרצל הבחין
 נרקיס, לדברי נרקיס. עוזי אלא אינו שנייה

מכי- ״אנחנו ותיקים: ידידים ושפיר הוא

שפיר אלון!
ותיקים חברים

נרקיס אלון!
לב שמתי לא

 בכיר הייתי תמיד אני #נים. 25 כבר רים
 אלוף־פיקוד־ הייתי כשאני בדרגה. ממנו

 ומפקד אלוף־מישנה רק היה הוא המרכז
.״7 חטיבה

 מפקדו את לעצור נעים היה לא לשפיר
 מעולם כאילו בנסיעה המשיך והוא לשעבר

 אחרת. פיג׳ו אחר אחת פיג׳ו רדפה לא
בכני קבע המוצב למחסום שפיר כשהגיע

 בטוח להיות ביקש הוא לירושלים סה
 במכונית שנהג נרקיס עוזי זה היה שאכן

ממכוניתו. ירד שפיר האחרת. הפיג׳ו

 לבדוק רק
ם את מי סו ח מ ה

טרי ם ו מחסו  הניצ- הג״א וחיילי ה
 את ״תעצרו למפקדם. הצדיעו לידו בים י■

למח מעם עוד שתגיע 504 הפיג׳ו מכונית
 הנהג אם ״תבררו המפכ״ל. הורה סום,״
 נרקיס עוזי במילואים האלוף הוא שלה

במהי נסע הוא שלו. הפרטים את ותרשמו
 נרקיס שהגיע לפני עוד מופרזת.״ רות

שפיר■ משם למחסום,להסתלק
השוט לו הורו למחסום נרקיס כשהגיע

נר עוזי האלוף אתה ״האם לעצור: רים
 הופתע נרקיס מהם. אחד אותו שאל ?״ קיס
 עדיין השוטרים של החדש שהדור מכך

 לנו ״תראה בחיוב. והשיב אותו, מכיר
 הוציא נרקיס שלך.״ התעודות את בבקשה

 בטוחים השוטרים היו ואז תעודותיו את
 קודם פה עבר ״המפכ״ל האיש. הוא אכן כי

 מופרזת,״ במהירות נסעת שאתה ואמר לכן
 נרשום רק אנחנו ״אז השוטרים, לו גילו
 דו״ח.״ לך נעשה ולא שלך, הפרטים את

 היה לעיתונים הסיפור הודלף כאשר
 אליו שפנו לעיתונאים נעים. לא לשפיר

 בגלל זה את עשית ״לא הסביר: הוא
לב רציתי במהירות'מופרזת. נסע שהנהג

והת מחסומי־המישטרה, עובדים איך דוק
 מי את עוצרים גמור. בסדר הם כי ברר

 לעצור.״ להם שאומרים
 ידידו אם לראות נרקיס עוזי ממתין עתה
 דו״ח לו ישלח אומנם המפכ״ל ופקודו

להס המפכ״ל על יקשה בדואר. מהירות על
 מהירותו את מדד כיצד לבית־המישפט ביר
 אותו, עצר לא מדוע וגם נרקיס עוזי של

אותו. שעקף אחרי

שראטר תוגע
התע חשיבות

 לבית שהביאם אשר יהושע להם חיכה
האנ מדברי בידו. פצוע צעיר היה שבו
 הוא הפצוע של שמו כי להם התברר שים

 חור היה בידו מיריה. נפצע וכי דובצ׳ק
 מיו וצלעותיו הכדור, של ויציאה כניסה

 כדור. אותו של מעופו מהמשך פצועות
 וולף, אורי גם הגיעו שם ישבו כאשר

 אחד לויה אשר מצהלה, רופא של בנו
 השניים אביטן. אהרון עם יחד השודדים

 שנתקעה הסובארו מכונית את לחלץ הלכו
 להוציא רצו גם הם משוד. אחרי בפרדס
בה. שנשכחו נעליים זוג מתוכה

הב סמי מסוכנות. לא תחפושות
 יצליח לא ואם רופא, להשיג לנסות טיח

ו ותרופות תחבושות יביא רופא להביא
בעצמו. לעזור ינסה

 ׳ז זמנ־ למירפאת סמי הלך בבוקר למחרת
 רופא, מכר כשנה מזה לו היה שם הוף,
 ב- לבקר נהג הרופא פרישר. אדם ד״ר

ארו על הנחות וקיבל סמי, י של מיסעדה
 כתמורה בחינם. אכל אף ולפעמים חות

 ן רפואיים אישורים ולחבריו לסמי המציא
 חופשת צריך שהיה מי להם. נזקקו כאשר
ל פונה היה ממילואים שחרור או מחלה
 הוא סמי. על-ידי נשלח כי ואומר רופא
וב ידו על או רגלו על בגבס זוכה היה

בהתאם. רפואי אישור
 שיבוא בבקשה לרופא סמי פנה כאשר

 הוא הרופא. סרב מיריה, בפצוע לטפל
 רק לכן מדי. מסוכן זה הפעם כי חשש

 כאבים נגד תרופות תחבושות, לסמי !נתן
 דוב- לבית נסע עצמו סמי ואנטיביוטיקה.

 לעזוב עמד כאשר פיצעו. את וחבש צ׳ק
 שישמור דובצק אותו הזהיר הדירה את
לאיש. דבר יספר ולא לשונו, על

 ועייף מתוח היה הביתה שיפרטו כשחזר
 וסיפר אהרון גיסו הופיע אז לישון. והלך

 בשוד מהמשתתפים אחד כל של חלקו כי
 את וכי לירות מיליון לחצי קרוב הוא

 נתן הוא בפרדם. החביא הרצל של חלקו
ה הטיפול עבור לירות אלפים 10 לסמי

 לתת יוכל מזה חצי כי לו ואמר רפואי,
ירצה. אם לרופא
 באותו כשחזרה כי העידה, אביטן יפה

 אחד לה קרא ערב, בשעת מעבודתה יום
 אשר את ומצאה ירדה היא השכונה. מילדי
להת עליה ציווה הוא ברחוב. לה מחכה
 נסעו יחד מילה. לומר מבלי אליו לוות

 , צריך הוא כי לה אמר ושם לפרדס־כץ,
 כי שתספר וביקש לשוד, כאליבי אותה

 שהם כיון בנווה־שרת, לבקרה בא הוא
 לפרדס־כץ. יחד שחזרו הסי^ה זו ידידים.

רו למצוא שתעזור ממנה ביקש גם הוא
 הביתה כשחזרה מיד ואכן, לפצוע. פא

 בחשד נעצר הרצל אחיה כי לה נודע
 עזרה שימצא לסמי פנתה והיא לשוד,

לדובצ׳ק. רפואית
 כמום בסוד שנשמרו הסיפורים היו אלה

הכ הראיות בפקודת ,השינוי רק כה. עד
בבית־המישפט. להגשה שירן

2213 חזה העולם


