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ממלנבר
וסושלם ^■ס לגילוח

 וריחני עשיר קצף
 הפנים עור את המרכך

 ומושלם מהיר לגילוח ותורם
 העור תאי את מחטא ממ

רעננה. הרגשה ומותיר
מנטול. בריח גם להשיג
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 הרכוש את מסתירים הפורצים ואיפה הסם
 את ומזמין מתקשר הייתי מייד הגנוב.

המישטרה.
 ה־ עם שלי היחסים נעשו הזמן במשך
 המיב* גם הדוקים. ויותר יותר מישטרה

 הייתי משוכללים. יותר נעשו שלי צעים
 חדשות סמים תחנות ומגלה תצפיות עורך

קני אפילו שונות. עברייניות ופעילויות
והקדש שלי העבודה לצורך מישקפת תי
 שהצבתי המטרה למען זמני כל את תי

 גם להזרים התחלתי הזאת בתקופה לעצמי.
עבריינים. של בהרשעתם שסייע מידע

 שלי, העבודה את שהעריכה המישטרה,
מ חלק המידע. עבור לי לשלם התחילה

 וחלק פרסים של בסיס על היה הכסף
 הרבה גם לי רכשתי שוטף. מידע בעבור
המרכזית. היחידה בלשי בקרב חברים
 הייתי יותר מאוחר השנים. עברו ככה
 ולמאר- לתצפיות עצמם, לבלשים מצטרף

 מהמארב קופצים היו כשהבלשים בים.
 סייעתי איתם. יחד הייתי מעצרים, ומבצעים

חי עליהם ולערוך עבריינים לעצור להם
 לבלשים, הצטרפתי הזמן במשך פושים.

 מלאה עבודה ועשיתי ברכב, בסיורים גם
 בידיעת זאת כל המרכזית. היחידה איש של

ובאישורם. המפקדים
אלף_______

מאסר שנות
 עבריי- אותי. חשפה הזאת פעילות ך*

והבי הבלשים עם יתד אוחי ראו נים 1 י
 הס־ כאן המישטרה. עם עובד שאני נו

 נשרפתי. שלי. בפעילות אחד פרק חיים
 אבל זה. בשלב פורשים אחרים מודיעים

המודי העבודה את למדתי אני אני. לא
 רשת לעצמי ויצרתי המישטרה של עינית

 למיש־ להתגייס רציתי פרטית. מודיעין
 פרופיל בגלל אותי קיבלו לא אבל טרה,
לבד. המשכתי לכן נמוך.
אי בודק אני אלי, שמגיע מידע כל
 יסוד שיש משתכנע שאני אחרי רק שית.
 אבל למישטרה. מעביר אני לחשד, רציני

 במאה בטוח להיות יכול לא אני אז גם
המו ההוכחה אבל טעויות. גם יש אחוז.
 הם שלי המידע למהימנות ביותר חצת

 ממנו. כתוצאה שנתפסו הרבים העבריינים
 בגללי יושבים הרי חשבון, לעשות אם

תקו ביחד שמרצים אסירים, בבית־הסוהר
חפי הם אלה בערך. שנים אלף של פה

שלי. הפעילות של רות
 כמה כבד. מחיר זה בשביל שילמתי

 ברחוב עלי ירו בחיי. להתנקש ניסו פעמים
 המכונית את שרפו אותי. לחטוף וניסו
 נכה נשאר והוא הקטן, אחי את שרפו שלי.
 מצפון. יסודי זה בגלל לי יש חייו. לכל
סו שלי המישפחה כל בגללי. סובל הוא
 ואב נשוי ,26 בן אני היום בגללי. בלת

מת סכנה קיימת בדרך. ואחד לארבעה
 ובילדים. באשתי לפגוע ינסה שמישהו מדת

 אף בי. להתנקם שמעוניינים הרבה יש
 זה כיוון מאיזה לדעת אפשר אי פעם
יגיע.

 את להפסיק הסכמתי לא מעולם אבל
 העבודה את אוהב אני שלי. המילחמד.

שב אני ממנה. סיפוק לי יש הזאת.  גם חו
 שמי נדר, נדרתי למדינה. מועילה שהיא

 על ישלם במישפחתי או בי לפגוע שינסה
 במיש- נגדו אתלונן לא אני ביוקר. כך

 בעצמי. אסגור אני החשבון את טרה.
 הכלים את גם לי ויש להתגונן יודע אני

לכך.
 אנשי אם שלי ההדוק הקשר היום עד

 היום מרתיע. גורם היווה המרכזית היחידה
 לחיי והסכנה עורף לי מפנה המישטרה

 קצר זמן לפני עד גדלה. מישפחתי ולחיי
 בבוקר — חמור כמו למענם עבדתי עוד
 מישמרת עם ובערב אחת מישמרת עם

 שכחה המישטרה זה כל את שנייה.
פיתאום.

 מישטרה, קציני על רב מידע לי יש
 שקצינים יודע אני עבריינים. בעצמם שהם

 פושעים עם פעולה משתפים מסויימים
רשי לי יש הנאה. טובות מהם ומקבלים

 בבית־הסוהר שיושבים אנשים של מה
 פיברקה שהמישטרה בגלל מפשע, חפים

 שיכולים דברים יודע אני נגדם. עדויות
 כתבתי על־פיה! המישטרה כל את להפוך
 הרצל רב־ניצב החדש, למפכ״ל מיכתב
 אם הכל, לספר נכונות והבעתי שפיר,
 יראו שכולם הזמן הגיע חסינות. אקבל

עבריין. באמת פה מי
פרטי. בבילוש לעסוק חושב אני היום

 גם קיבלתי לכך. הכישורים את לי יש
 בעבר ששירת פרטי, מבלש עבודה הצעת

 ל־ לעזור מוכן אהיה המרכזית. ביחידה
 רוצה אני קודם אבל בעתיד, גם מישטרה
לאור. ייצא שהצדק
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 שהוזעקו השוטרים מצאוהו שם תירס.
 ל־ והביאוהו אותו אספו בניידת, למקום

 למישטרת הגיע הוא תחנת־המישטרה.
 אני, לא ״זה :ממלמל הוא כאשר רחובות

אני.״ לא זה
 מישקפיים זוג בפרדם מצאה המישטרה

 כמישקפיה אותם זיהתה והחיילת שבורים,
מוכר השכנה גם היתד, וכך שכנתה, של
 לה שקרה האונס על וסיפרה להעיד, חה

בצהריים.
על־ שזוהה חשוד, היו המישטרה בידי

ש אנשים של ועדותם נשים, שלוש ידי
 ומנסה החיילת על גוהר הכושי את ראו

 שישה המישטרה גייסה זאת בכל לאנסה.
ל בקומתם הדומים שחורי־עור בחורים
 סלים אבל מיסדר־זיהוי, לקיים כדי חשוד,

 את הכשיל האחרון וברגע הסכים, לא
מיסדר־הזיהוי.

 שנקט ההגנה חמדהים. האליבי
 את אפילו הפתיעה בבית־המישפט סלים

 כל הכחיש האיש הוותיקים. השופטים
 בילה לדבריו אליבי. וטען למיקרה, קשר

 לכן, בתחנת-המישטרה. יום אותו כל את
 במקום להימצא היה יכול לא לדבריו,

 לו. שיוחסו הדברים את ולעשות האונס
 באותו כי רב, עצמי בשיכנוע סיפר, הוא

 כאשר בגדרה, בבית־קפה ישב בוקר
 אותו גררו שוטרים, שלושה אליו ניגשו

 להודות ממנו ודרשו אותו היכו לפרדס,
 בתחנת- היה הוא סמים. ובהחזקת ברצח

לח שהסכים עד יום, אותו כל המישטרה
 שיעזבוהו כדי לו, שהוגש מיסמך על תום

 סלים כי ספק, כל היה שלא מאחר לנפשו.
 ושזוהה השכנים, על־ידי שנתפס הגבר הוא

 לבושו גם ואשר הנשים, שלוש על־ידי
 במישם־ הנערות שמסרו התיאור את תאם
 טענת נקט כיצד השופטים הבינו לא רה,

זו. מופרכת אליבי
 את עוררה מרחיקת־לכת כה ״גירסתו

עדו ירחיק כה אדם כי הייתכן פליאתי.
 בפסק גלעדי ישראל השופט אמר ו״ תו

 רבות חיו ההוכחות כי קבע, אבל דינו,
 בית־המיש־ מצא רב סיוע וגם ומספיקות,

הלב בחולצתו הרמוסים, במישקפיים פט
 הרשיעו לכן הנאשם. של ובשקריו נה

בר. ונחמיה לוין דב השופטים גם אותו
 יש לצעיר כי התברר, הרשעתו אחרי'

 כי שאמר, ודו״ח קודמות, הרשעות שתי
 ולמרות הבלתי־יציבה, אישיותו למרות

 טובים סיכויים יש השיכלית מוגבלותו
 הקודמים בתי־המישפט גילו לכן לשיקומו.

 היה האחרון ועונשו כלפיו. רחמני יחם
הפ בית־המישפט תנאי. על מאסר ברובו  מה־ המאסר שנות שלוש את הפעם עיל
שמו עוד לו וגזרו סלים, של הקודם שוד

הנוכחי. האונס על שנים נה
 איכזב הצעיר כי קבע, בית־המישפט

בע בתי־המישפט בו שתלו התיקוות את
מצ אינו שלו הנמוך סף־הגירוי וכי בר׳
קל. עונש דיק

 באשר הסבר מצאו לא אומנם השופטים
 התובעת אולם סלים שנקט לקו־ההגנה

ה כי ההשערה את העלתה שניט נורית
ה שביצע, בעבירות כך כל התבייש איש

 שיב- בני בעיני בזויות כעבירות נחשבות
 לא בעצם כי עצמו, את ששכנע עד טו,

מופ סכיזופרני ובאופן כלל, אותן ביצע
 לשעות אליבי לו שיתן סיפור המציא לא

 מכולם. הטוב לו שנראה אליבי הללו,
ו מתחנת־המישטדה יותר בטוח מה וכי
אשתהד שד סאג״ם7הנ

רידיך• תמימה עזרה
 שותסות אד בצרה

? מסאג׳יס מכון בגיהוז
 ״בלונדיות אמרה: בעיתונים המודעה

ב כצנלסון ברחוב לכם מחכות יפהפיות
ה בעיקבות הלכה המישטרה גבעתיים.״

השחר הבלונדיות, אח ומצאה מודעה
 מכון של במסווה אשר האחרות, וכל חרות

 אולם בית-בושת. במקום ניהלו מסאג׳ים,
 בבעלי- בעיקר מעוניינת היתה המישטרה

 השוכר, היה מי לדעת חקרה לכן, המכון.
 ועצרה לדירה, חוזה־השכירות על החתום

 בתל- דיזנגוף מרחוב בויר, ישראל את
אביב.

 שחתם הוא זה היה כי הודה ישראל
 למען לדבריו, זאת, עשה אך החוזה, על

 אלקוצר. ורפי כוכבי רזיאל ידידיו, שני
והב לספורט, מכון לפתוח שכנעוהו הם

 תמים, כחבר הוא, מהרווחים. חלק לו טיחו
החוזה. את עבורם ועשה להם נשמע

עזרו כי הודו השניים, נעצרו כאשר

2216 הזה העולם


