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■פרח שולה והחבלה המיסמר עם אוריון עמוס
)37 מעמוד (המשך

 הובלת־הכסף חברת של קצין־המיבצעים
 צאתו עם ונשבע חנינה, קיבל ברינקס.
 האמיתיים הרוצחים את לגלות מהכלא

ליבנה. של
יו עוד מפורסמת דמות היה כהן עזר

ו בארץ, מלווייתני־הפשע היה הוא תר.
ה העולם־התחתון של המוכתר המלך

 דודו ברצח הואשם כהן עזר ירושלמי.
ירי כנופיית־פושעים של מנהיגה ענתבי,

 ניסו במעצר ישיבתו במהלך בבירה. בה
בתוך עזר את לרצוח ענתבי של ידידיו

 להינצל. הצליח אך נפצע, הוא הכלא.
 כהן עזר זוכה ומייגע ארוך מישפט אחרי

להו הצליחה לא התביעה הרצח. מאשמת
אשמתו. את כיח

ל חבריהם בכלא. התיידדו ועזר עמוס
 עמוס העיינים.״ ״שני אותם כינו מעצר
 ועזר בחפותו, עזר את לשכנע הצליח
 הרוצחים את לגלות לעמוס לעזור נשבע

 מהם ולפרוע ליבנה, דב של האמיתיים
חובו. ,את

ש ברור ולמישטרה התחתון לעולם
 עיקבותי־ על לעלות הצליחו ועזר עמוס

 על גם ואולי ליבנה, דב רוצחי של הם
 לאיש ענתבי. דודו רוצחי של עיקבותיהם

 להיות היתר, יכולה זו שרק בכך ספק אין
ש אשדוד, בחולות הכפול לרצח הסיבה

עול ל״מילחמה שיביא משוכנעים הכל
בארץ. הפשע כנופיות בין מית״

ש השבוע של הרצח את לפתור כדי
 שהקים המייוחד, הצוות על יהיה עבר

 מיקרי־ ארבעה לפתור המישטרה, כפכ״ל
 וגם כהן, ועזר אוריון עמוס ׳ של : רצח
 זקוק הוא ענתבי. ודודו ליבנה דב של

רוצחי את לחשוף כדי מזל מאוד להרבה
הארבעה. של הם

 וזו אוריון עמוס של זו הפרשות, שתי
 המוזרות מהפרשות הן אנטבי דודו של

 ישראל. של הצעיר הפשע בעולם ביותר
 כאילו לקוח אוריון עמוס של מאסרו סיפור
דמיוני. פשע מספר

ה  חנינ
לזאשמיס רק

ה במרתף ,1971 אוקטוכר חודש ך
 רץ שלום, מיגדל של למחצה חשוך ״

 צבי שלוף. אקדח בידו גבה-קובה, בחור
 בו הבחין הבניין, של איש־תחזוקה דורון,
 ושאל לפניו, מדרגות שתי היה ,כאשר
 לא הצעיר אך רץז״ אתה ״לאן אותו:

 אחרי ונעלם במרוצתו, המשיך אלא ענה
במדרגות. העיקול

 של לקצין־הביטחון דורון צילצל מבוהל
 מזויין שיכור כי לו ומסר שלום, םיגדל
 הידיעה א׳. מרתף של במדרגות נראה

 ומבואות בדיוק, 18.30 בשעה ביומן נרשמה
נחסמו. הבניין

 ,18.40 בשעה יותר, מאוחר דקות עשר
 המישטרה, במוקד מבוהלת קריאה נתקבלה

 ברינקס, זה פעם, ״שוב אמר: חלוש וקול
 נחלש הקול שלום.״ בכל־בו אותי שודדים

 טריקת את שמע והשוטר שנעלם עד
השפופרת.

 אחרי דקות שלוש למקום הגיעה גיידת
 נעזרו השוטרים במוקד. הקריאה שהתקבלה

 המרתפים בסבך למצוא כדי ברינקס באנשי
 לדלת מחוץ שם, החברה. של המיתקן את

 דב בדמו מתבוסס שכב למיתקן, הכניסה
 הוא ברינקס. חברת של המיבצען לבנה,
 ביותר, קצר מטווח בראשו, באקדח נורה
ספורות. דקות אחרי ומה

 האקדח, עם הצעיר את שראה דורון,
 ברינקס. במרתף המישטרה על-ידי נחקר

 צעיר, בחור ״ראיתי תיאורו: על חזר הוא
 ושחרחר. רזה גובה, מטר 1.80 בערך
 לאחור. מסורק הצוואר, עד מלא שיער

 חולצת לבוש מתולתל. קצת אלא חלק לא
 מפי ספונטני זיהוי הוליד התיאור י׳ינם.״

!״עמוס ״זה במהום, ״יוכחו י

 בברינקס, החדש לעובד והתכוונו קראו. הם
אוריון. עמוס

 זה, זיהוי סמך על נתפס אוריון עמום
ה בבית־המישפט והורשע נחקר נעצר,
 בכוונה רצח באשמת בתל-אביב מחוזי

 הוא שוד. למטרת רצח ובאשמת תחילה,
).1783 הזה (העולם עולם למאסר נידון

 ערב שיחרורו, ליום ועד מעצרו מיום
 בעקשנות עמום חזר האחרון, העצמאות יום
 הוא לא וכי אשם, איננו כי גירסתו על

 נחוש כך כל היה הוא המיבצען. את רצח
 ״חנינה חנינה. לבקש שסירב עד בדעתו,

 תשע משך מפשע.״ חף אני לאשמים, זה
 יום גם שקט לא בכלא ישב שבהן השנים

 לבית־המישפט־ עירעור הגיש הוא אחד.
 המשיך נדחה זה גם וכאשר העליון,
 כך ולשם חוזר. למישפט חומר לאסוף

 הגבוה לבית־המישפט בקשות מגיש היה
חודש. כל כמעט לצדק

 צפוי, בלתי ממקור לעמום באה הישועה
 המישפטית בהיסטוריה תקדים לו שאין

 שהיה כהן, חיים העליון השופט בישראל.
 של עירעורו את שדחה בית־הדין אב

 אשר הוא בבית-המישפט־העליון, אוריון
 חדש חומר שראה אחרי לטובתו. התערב

 אוריון, של סניגורו בחקירות שהתגלה
 עובדות כי השופט השתכנע ליבאי, דויד

 הופרכו. בפסק־הדין שנקבעו מסויימות
 ספקות התגלו כי לשופט, הסתבר כאשר
 מיוזמתו. פעל אוריון, של לאשמתו באשר

 שיחה ואחרי לשר־המישפטים פנה הוא
 להמתיק מקום יש כי אותו שיכנע ארוכה

ולשחררו. אוריון של עונשו את
 דקות. 10 על התבססה עמוס של הגנתו
 נראה שבה ,18.30 השעה שבין הרגעים

 שלוף, אקדח כשבידו דורון, לדברי בורח,
 למיש- המנוח התקשר כאשר ,18.40 ועד
 היתה זה זמן במשך שוד. על והודיע טרה
 18.35 בשעה אחת. טלפונית שיחה עוד

 אל מרדכי, אליהו ברינקס, עובד התקשר
 מסויים מישלוח כי לו והודיע המנוח

 המיבצען היה זו בשיחה יתעכב. מהשק׳׳ם
 לא הוא רגיל. היה וקולו ושלם, בריא

 כלשהי. פגיעה על ולא שוד על הודיע
 18.30 בשעה בורח עמום נראה אמנם אם

בקורבן. שפגע הוא לא כי ברור הרי
 חברת כי אוריון טען ארוכות שנים
 וכי מדוייקים, רישומים מנהלת ברינקם
 היה חייב המנוח המיבצען של ביומנו
 חמש — שיחה אותה של רישומה להיות
 חברת הרוצח. של בריחתו אחרי דקות

 כזה, מידע כל בתחילה הכחישה ברינקס
 להציג הסניגור של לבקשתו נענתה ולא

 כאשר בעירעור, רק הרישומים. את בפניו
 להזמין מייוחדת, בקשה הסניגור ביקש

 את עמו יביא אשר ברינקס נציג את
 יומן היה אמנם כי התגלה הרישומים,

 בית- לרשות העמיד ברינקס איש כזה.
 מיום המיבצען -של יומנו את המישפט

 בדיוק. 18.00 בשעה הסתיים היומן הרצח.
זו. שעה אחרי נרשמה לא שיחה כל

 לא שהוגש היומן כי שוב טען אוריון
 דם כתמי היו הרצח בחדר המקור. היה

 הצח היומן כי להאמין סירב לכן רבים,
 שהיה זה הוא לבית־המישפט שהוגש

הרצח. בשעת המנוח של למראשותיו
 נוספים, רישומים היו כי טען גם הוא

 לציין היה שחייב מרדכי, העד אצל
למיבצען, שלו הטלפון קריאת את בהם
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 ואת ברינקס רצח בפרשת מחדש ולחקור להורות ברק, אהרון היועץ־המישפטי־לממשלה, אז
ברינקס. חברת יומני היו אוריון, לעמוס חנינה על להמליץ כהן חייס העליון השופט
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חודשים, ארבעה לפני מהכלא, שיחרורו אחריבנריוקס אוריון
 את כהן, עזר עם יחד לחקור, עמוס החל

 במקום וביקר נגדו שהעידו עדים ולדובב למצוא ניסה הוא שלו. הפרשה
בתל־אביב. שלום בכל־בו ברינקם חברת של מרתפי־החנייה ליבנה, דב של הרצח,


