
לוין שופט
עליצות להפסיק

 שולמן, דויד רצח חקירת בעת נח
 שנהרג מרם, רהיטי חברת בעל
ממול חבלה מיטען שהתפוצץ בעת

 החקירה במהלך במכוניתו. כד
 רכש גדול בנקאי מוסד כי התברר,
 מרם. רהיטי לבניין מסביב אדמות
אינ היו זה למוסד כי הסתבר
באמור. שונים טרסים

 חוקרי בלב עוררו שונים פרטים
נפ מכך כתוצאה חשד. המישטרה

 את שבדק מיוחד, חקירה כיוון תח
הפרי וחברתו ששולמו האפשרות

 המוסד. אותו של לאינטרסים עו
 קיים אם לגלות ביקשה החקירה

 הרצח. לבין זה מוסד בין קשר
 ראיות כל העלתה לא היא אך

 להצדיק כדי בהן שיש משמעותיות,
 גם כלשהו. אדם של לדין העמדה
 למבוי הגיעו אחרים חקירה כיווני
שול של רוצחיו או רוצחו סתום.

היום. עד נמצאו לא מו
 הצטבר החקירה, כשלון למרות

ב שנאסף רב, מידע במישטרה
שא מתעוררות ושמתוכו מהלכה

 היתה לא אך מרחיקות-לכת. לות
 המיש- שחוקרי הראשונה הפעם זו

 אור המטיל מידע על עולים טרה
 שונים. בנקאיים גופים על מוזר
 על עשיר מידע נאסף בעבר כבר

 עם שונים לבנקאים שיש קשרים
 לא אלה קשרים מסויימים. גורמים
בנק אותם של לאמינותם הוסיפו

צורך היה זאת עם יחד אך אים.

 צעירים קצינים כמה אמנם חיו
בנ סביב חקירה בפתיחת שצידדו

 נתקלו הם אולם מסויימים. קאים
הוו מצד מעוף חוסר של בחומה
ה מטרות כי סברו, הללו תיקים.
 טענו, הם מדי. דמיוניות חקירה

 פושעים מספיק יש למישטרה כי
עליהם. להוסיף צורך ואין אמיתיים,
 מידע בגדר איפה נשאר המידע
נו אולם שאלות. בגדר והשאלות

 שול־ בפרשת שהצטבר לחומר סף
קו עוד בנמצא שהיה ולחומר מן

חד ידיעות לאחרונה הגיעו דם,
 ב- בכירים קצינים להפתעת שות.

 השערות זה מידע אימת מישטרה
שצי מודיעין, קציני של שונות

 לפני כבר חקירה בפתיחת דדו
 המישטרה מן ושפרשו רב, זמן

 לאזהרותי־ ההתייחסות חוסר בשל
 מימד האזהרות קיבלו עתה הם.

 שוב נצבת המישטרה וצמרת חדש,
 תלוי פתרונה השאלה. אותה בפני

הפעם. שתפול בהחלטה

תיירות
נמזווויד ?■1ג

01*111111 עם
 ובעליזות בהתלהבות

 סיפור את הנאשם שטח
שרו, המין יחסי־

כקהל לצחוק וגרס
ש הבחורות שתי ליד ״עצרתי

ב הרצל ברחוב ספסל על ישבו
 שאלתי תיירות. לי נראו הן נתניה,

 איתי לבוא מוכנות הן אם אותן
ל מיסמך לתרגום הזקוק לחבר

 הכבוד בגלל הסכימו. הן שוודיה.
ופתח קדימה, לשבת לשתיהן נתתי

 יפה מוסיקה ושמתי הטייפ את תי
 במיפעל לבקר להן הצעתי כזאת.

 אווירה היתה הסכימו. והן יהלומים
 ידי את שמתי ושימחה. צחוק של
הת והיא לידי שישבה זאת על

 כזה.״ חופשי היה הכל אלי. קרבה
 שבירו (״דקי״) יעקב סיפר כך

דוכן־העדים. מעל מנתניה
 בשנה חורף יום אותו של סופו
 שתי :יפה כה היה לא שעברה

 אניטה משוודיה, תי׳רות הצעירות,
 למיש־ הגיעו ,18ו־ 17 בנות וסוזאן,

 שבידו כי טענו הן והתלוננו. טרה
 אותן החזיקו אותן, חטפו וחבריו
 ניסו וגם אותן אנסו שם בדירה

 ניירות שלהן לאבר־המין להכניס
 צריכים שהם בטענה מגולגלים,

ש ה״בריפקות״ גודל מה לבדוק
 להבריח כדי לשם להכניס יוכלו

יהלומים.

אניטה תיירת
ולהסתכן להתקרב

מס להסיק כדי מכך יותר בהרבה
קנות.

 המיש־ בדקה לא המיקרים ברוב
 חקירות נפתחו לא המידע. את טרה

 פעם בכל ונגנז. תוייק והמידע
המסק הסיבה: אותה לכך היתד,

 היו שעשויות מרחיקות־הלכת, נות
קצי הרתיעו החקירות, מן לנבוע

בכירים. מישטרה ני

 נשמעה השוודיות של עדותן
 ושני שבירו של למעצרם בסמוך
 מזל־טרים. וויקטור חיים חבריו,
ל הצעירות חזרו עדותן אחרי

מ שוחררו והנאשמים שוודיה,
 נמשך אלה בימים רק מעצרם.
 הבחורים. של מישפטם

 ה- כי נראה רושם. לעשות
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