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גקדימון זהבה
!פרטיים בחוקרים ״להיעזר

 (נשיאשביט <״בומה״) אברהם 9
~המנה־ ־מועצת ד;,התאחדדת"ה^שרידם~וי־ו

:על) אל־ של ליס
 ביחידה ואצלי ידידי, הוא ירדן ״עמוס

 הג׳בלאות. על החבר׳ה עכשיו מתרוצצים
 פשוט זה מהעניין. אותי תוציאו פשוט אז
פייר.״ לא

 מיש־ (מפקדמיומקץ משה גיצב 8
 פרשת את החוקר תל-אביב, מחוז טרת

:סביון)
הזה. בעסק שותף להיות מוכן לא ״אני

 שותף להיות הגיוני בלתי שזה חושב אני
 תל־ מחוז כמפקד עצמי, כשאני במישאל,

 ועובד החיפושים כל על אחראי אביב,
 אינם שלי השיקולים שעות. גבי על שעות

 מן האזרח של שיקוליו להיות יכולים
שנמצא כאיש לענות. לי קשה לכן השורה, •

 שיקולים להכניס לי קשה העניין, בתוך
 ואז יגמר, העניין שכל עד חכו אישיים.

לענות.״ מוכן אהיה
:(מלונאי) מיזרהי בצזא? <

 ׳־ותר כן. בהחלט למישטרה. פונה ״הייתי
 מנסה הייתי לא לומר. מוכן אינני מכך

 כי אחרת, צורה בשום הילד את להציל
 טובה די היא היום שהמישטרה חושב אני
 כל לדעתי, כאלה. בעניינים לטפל כדי

 מיד מצלצל היה בראש שכל עם אחד
למישטרה.״

שריד: יוסי ח״ג +
 להעמיד יכול אינך דברים של זה ״בסוג

מם עצמך את  לי יש ההורים. של במקו
 איומים הרבה קיבלתי כבר ילדים. שלושה
 לסחוט שיכול אדם קיים לא אולם בטלפון,

 השיקול היה לי, קורה היה זה אילו אותי.
 מהעניין. הילד את לחלץ איך שלי העיקרי

המיקרה לגבי למישטרה. פונה והייתי יתכן

דונסקי קארין
!״הכל עושה ״הייתי

רזניק רות
!״לבד להתמודד ,לא

בץ ג׳וזי
!״למישטרה פונים ״באמריקה

 שלי הדעות את שומר אני הזה, הספציפי
הפרשה.״ לסיום עד

(צייר): קירר דן +
 מוכה. הייתי יכל קודם מתעלף. ״הייתי

 לסמוך, אפשר אי המישטרה שעל חושב אני
 למישרד־ פונה הייתי אולי שהוכח. כפי

 לפני הטובים, ידידי ולכל פרטי חקירות
 חושב אני כי למישטרה, פונה שהייתי

 מאבד הייתי למישטרה פונה הייתי שלו
 הכסף לי. יקר הכי הדבר את כל קודם

חשוב.״ לא
;קידר) דן של (אשתו קירר צי*?ה <

 בנסיבות. תלוי זה בנות. שתי לי ״יש
 החזרת על יכביד שזה חושבת הייתי אם

 דעתי לפי למישטרה. פונה הייתי לא הילד,
 רב פירסום הזה במקרה נתנה המישטרה

 לחוטפים נתנה לא המישטרה הזמן. לפני
 הוחזר. שהילד לפגי פעלה היא ברירה.

שני את לסכן לדעתי, כדאי, היה לכן

כיטון צ׳רלי
!״ לבד להסתדר מנסה ״הייתי־


