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ם, חשוד של בציבור וו ע היוו בהן, אורנה בביצוצי

זחו־ג־ץ נוות! .
יהודים!־ מוצה•

״?׳,״? ״,!•,? המתחננת
 טוענת פלילי, עבר כל וחסרת יים
בה. התעללו מישטרה קציני כי

 רצתה היא לה! נראה עוד גחנו
* ' /  יודעת לא היא אבל חכמה, להיות /

 איתה נגמור הבאה בפעם לה. מחכה מה
 לרוץ תוכל לא היא ואז החשבון, כל את

 שלה!״ הסוף יהיה זה לעיתונאים,
 אורנה כלפי השבוע הופנו אלה איומים

 מישטרה קציני כי הטוענת צעירה כהן,
 בתל־אביב המרכזית מהיחידה בכירים

 חקירה, בשעת בה והתעללו אותה היכו
 את שתפליל עדות ממנה לסחוט במטרה

 ה־ מאנשי כמה היו המאיימים קרוביה.
שה על כעסו אשר יחידה־המרכזית

ופור־ לאמצעי־התיקשורת הגיעה תלונה

^ ם ר׳ ק החו ן
 הנופ־ החשודים את ללטף נוהג שאינו £
תליו. יצחק רב־פקד :למטה לידיו. ליס 0

 הדברים את השמיעו הם בעיתון. סמה
 בבית- שפגשו ועורכי־דין עיתונאים באוזני

המישפט.
 לשני קשורה ,21ה־ בת כהן אורנה
 המפוצצים לכנופיית בהשתייכות חשודים

 ארוכה שורה המישטרה מייחסת שלה מיפו,
 אורנה ומעשי־רצה. פיצוצי־מכוניות של
 ,19ה־ בן כהן יצחק ההייל של אחותו היא

 חומרי- של גדולות כמויות בגניבת החשוד
 לחברי ובאספקתם מצה״ל וכלי־נשק חבלה

 ואם בציבור הידועה גם היא הכנופייה.
 ,29וד בן טורק מוחמד של ילדיו שני

 הממולכדים המיטענים בהנחת החשוד
 וחסן שניר מוחמד עם יחד במכוניות,

כחיל.
 אורנה חתמה שעליו בשבועה, בתצהיר
 מאיר עורך־הדין פרקליטה, של במישרדו
 פליליים מעשים מייחסת היא שפצירר,

 ביחידה הבילוש מדור לראש חמורים
 לסגנו, פרידמן, משה סגן־ניצב המרכזית,

 החוקרים צוות לראש תליו, יצחק רב־פקד
 בולקינד, חיים פקד הפיצוצים, בפרשת
 ידועים אלה קצינים נוספים. חוקרים ולכמה
 תל־אביב. מישטרת של החוקרים כטובי

 בפיענוח מרשימות הצלחות נזקפות לזכותם
מסובכות. פרשות

 רת־אמת3,דו;
ס א ית״קל

 ,1980 באוקטובר 20ה־ כ', יום ^
י • / ביפו, הורי מבית נלקחתי בצהריים, /

 לשאלות הנבדקת ״בתשובות כי קבעוו זוזק י לא ג י א צ מ י מ
 המצביעות תגובות אובחנו בפניה שהוצגו

 שאמרה לדברים המתייחסות ישירות, שאלות חמש הוצגו לאורנה אמת.״ אמירת על
במישטרה. בעבר שעבד ספיר, אבינועם ביצע הבדיקה את בשבועה. בתצהיר

 דיזנ- ברחוב תל־אביב, במישטרת לחקירה
 ״נחקרתי בתצהיר. אורנה מעידה גוף,״

 חיים פקד על־ידי שעות ארבע או כשלוש
 שאחי, בכתב שאודה רצה אשר בולקינד,

 שמוחמד לי וסיפר אלי *בא כהן, יצחק
 לא שאם עליו, ומאיים לו מרביץ טורק
 אותו. ירצח הוא חומרי־חבלה, לו יביא

בדברים. אמת כל היתה ולא מאחר סירבתי
 שני את ממני שיקח איים בולקינד ״פקד

וצילצל, טלפון, שפורפרת הרים הוא ילדי.

 מקום לסדר מנת על לויצ״ו, לדבריו,
 כארבע זה, בשלב במעון. שלי לילדים
 חוקר בא החקירה, התחלת אחרי שעות
 קרה הוא יודעת. אינני שמו שאת צולע,

 משך קילל, בערבית), (זונה ,שרמוטה׳ לי
 לאורך אחריו אותי וגרר בידי רב בכוח

 יצחק אחי, היה שבו חדר אל המיסדרון
 פרידמן, סגךניצב גם היו בחדר כהן.

 אחי ואחרים. בולקינד פקד תליו, רב־פקד
וחיוור. מיסכן ניראה

סטירה ״אבו
כף את משמאל

 פקד של החדש עינויו הוא ״״!
 בתמונה השולח בולקינד, חיים

היא זו יד כף כי אומרים המצלמה. לעבר דו

 הסטירות שיחזור מימין: בתמונה בולקינד. של החזק הצד
מאשי היא בולקינד. מפקד לדבריה, כהן, אורנה עןקיבלה

כאלה. סטירות חמש־עשרה או עשר לה שסטר בכך אותו מה




