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!עובדה אבל יאומן לא
ת 2  דגים מנו
ת 2 מפס מנו  שרי

 יין בקבוק
ם חופשי! סלטי

אצלנו זה כל
ם 110 הכל! •כולל בלבד שקלי

שבי קיראון לתו
חת ברכות תי  לפ

שם על הספורט אולם

צ׳ייוין
ת פעילות והמשך בי  בו באולם עניפה ספורטי

ם תקיי שחק השבוע ה  ת״א מכבי בין המי
רמת־גן והפועל

מאחלים

ס ובניו נוגד חבות ב
האולם בוני

 תל־אביב של״י סניף
להרצאות הציבור את מזמין

 כערב 8.30 כשעה 9.11 א׳ כיום
 הפמיניסטית מהתנועה צור דפנה תרצה

האשה וזכויות בארץ חברתיים גורמים על:
 ברעם, חיים ירצה 8.30 כשעה 16.11 א׳ כיום

של״י הנהלת חכר
 מהפכנית בדרך — חברתיים שינויים על:

פרלמנטרית? או
 כערב. 8.30כ־ א׳ יום כל מתקיימות ההרצאות

למעוניינים. תישלח הרצאות רשימת

בתחרות
80 המים מלכת

או כחודש שהתקיימה
 התרבות״ ב״היכל גוסט

כהשאלה נמסרה כת״א

ת שקפ מ
סמוך בכסא לשכנה

 נשארה שאצלה, האשה
 מתבקשת המשקפת,
להחזירה.

)03(746250 טל.

 5 מועדון

חדשה לתרבות
תל־אביב ,5 הר רה׳

:9:ז63 טי׳

11.11.80 שלישי יום
 זבלקו״ שירי ״ערב

 הזמרת עם
 הפולקלוריסטית

סופר פורמן סירל
ולהקתה

 שלישי בימי פתוח המועדון
 התוכניות בערב. 8.30 משעה

בערב. 9.00 בשעה מתחילות
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 )43 מעמוד (המשך
 התלונות, מרבית המישטרה.

 הן בדיקה, אחרי שמתברר כפי
 המתלוננים מרבית כזב. תלונות

 במיש־ הודאות שמסרו עצירים הם
 ברור אינטרס להם יש ולכן טרה,
ב ולהתנקם ההודאות את לבטל

 על־ידי אותם, שחקרו שוטרים
 לחצים. הפעלת על תלונות הגשת
רבות. אמת תלונות גם ישנן אולם

 יוצאת־דופן, אורנה של התלונה
 מישטרה בקציני שהמדובר מפני

 ומופת דוגמה המשמשים בכירים,
 לכן להם. !הכפופים בלשים למאות
 לבדוק כדי אמצעי בכל נקטתי

בזהי ופעלתי הדברים נכונות את
 תחילה שלב. אחרי שלב רות

 התצהיר על לחתום מאורנה דרשתי
 היא כי אותה והזהרתי בשבועה,

 שנות שלוש של לעונש צפוייה
 הסברתי בתצהיר. תשקר אם מאסר

בטו להיות יכולה היא כי גם, לה
מת היא שנגדם שהקצינים חה,

 בבית- שתשב ידאגו אכן לוננת
 אורנה משקרת. היא אם הסוהר,
היסוס. ללא מיד, לחתום הסכימה
 של תוצאות גם לי מסרה אורנה

 בתל- וולפסון בבית־החולים בדיקה
 המיקרה. ביום שנערכה גיבורים,

 במיסמך, ציין אותה שבדק הרופא
 הוא חרדה. במצב חולה לפניו כי

 וסוברזיות שיפשופים גם איבחן
 שמאל. ובאוזן הפנים לסת באיזור

 בחקירה עמדה אורנה לכך נוסף
 בבדיקת אמת דוברת ונמצאה שלי

הפוליגרף.
 מאשימה שאותם לקצינים, הצעתי

 קיבלתי בפוליגרף. שייבדקו אורנה,
במישטרה המדיניות שלפיה תשובה

 אורנה משסירבה המוסלמי. הצעיר
חרם. עליה הוטל היחסים את לנתק

 חזרה בת, ילדה שאורנה אחרי
 החרם. את והסירה מישפחתה בה

 בן. אורנה ילדה שנתיים כעבור
 שימחה אט אט הכניסו הנכדים

 הכאב. על שכיסתה ההורים, לבית
 תקינים יחסים שוררים שוב כיום
להוריה. אורנה בין

 שהיכרנו אחרי קצרה ״תקופה
 אותו,״ שאעזוב טורק לי הציע

 ,את :לי אמר ״הוא אורנה. סיפרה
 לך יהיו מוסלמי. ואני יהודיה
 איתי.׳ תמשיכי אם צרות הרבה

 ולא ילדה אז הייתי אני אבל
 איכפת שלא לו אמרתי חשבתי.

איתו. להיות רוצה ושאני לי,
 הייתי אם יודעת לא אני ״היום
 טוב לי היה הדבר. אותו מחליטה

 הרבה גם לי היו אבל טורק, עם
 אצל גרנו בהתחלה בגללו. צרות

 לנו בנה שטורק עד שלו, ההורים
 לו יש הוריו. של הבית ליד בית
 אחרי למכוניות. מוסך גם שם

 באו טורק, את עצרה שהמישטרה
וה הבית כל את והפכו בלשים
הכל. וזרקו קרעו הם מוסד.

 גם בהתחלה עצרה ״המישטרה
 להם שאמרתי אחרי אבל אותי,
 האלה, לדברים קשר לי שאין

 שיחררו כלום, יודעת לא ושאני
 אחר- יפה. אלי התייחסו אז אותי.

 שבועיים כעבור אחי. את עצרו כך
 לחקירה, נוספת פעם אותי לקחו

 כמה אותי ישאלו ששוב וחשבתי
 הפעם אבל ללכת. לי ויתנו שאלות

 נגד שאעיד ורצו אלימים היו הם
 מה לי היה לא אחי. ונגד טורק

לחתום מוכנה הייתי ולא לספר,
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חדר־השינה. :בתמונה פיהס. על החדרים את הפכו טורק, מוחמר עם יחד

 ולכן לפוליגרף, מאמינים שלא היא
 במכשיר נבדקים מישטרה אנשי אין
זה.

ש ואחרי זאת, כל אחרי רק
 את שאימת נוסף מידע גם קיבלתי

 עשיתי לפרסם. החלטתי הדברים,
 שאפילו מאמין שאני מכיוון זאת

 וצריך חסינות, אין בכירים לקצינים
 בתלונה כמו נגדם בתלונה לטפל

זוטרים. שוטרים נגד שיגרתית
רונן. דברי כאן עד
 עוד במישטרה. סבורים כך לא
 שהופעלה ולפני הפירסום, לפני
 קציני ניסו האיומים, מכונת נגדו

 שיוותר רונן על ללחוץ מישטרד,
 אישיות, לעצות נוסף הכתבה. על

 אי-הסרסום את לתרץ הקצינים ניסו
 הזאת ״הבחורה מקורית. בדרך
 הקצינים הסבירו למכות,״ רגילה
 אותה אנס טורק ״מוחמר לרונן.

 לה מרביץ הוא .15 בת כשהיתד.
 השפה פשוט זאת ומכות הזמן, כל

 לא זד, לכן מבינה. שהיא היחידה
 לעשות צריך לא לה. להרביץ נורא
עניין.״ מזה

 טורק את הבירה כהן אורנה
 תוך .15 בת צעירה נערה בהיותה
 ועברה לו הרתה היא קצרה תקופה

 לא ביפו, הוריו בבית עימו לגור
 תחילה שלה. הוריה מבית הרחק

עם לקשריה מישפחתה התנגדה

 לכן לי. יכתיבו שהם דברים על
שעשו.״ מה לי עשו הם

 פלילי. עבר אין כהן לאורנה
הפר לפני מעולם !נעצרה לא היא
 גם בדבר. נחשדה לא ואף שה,
 האשמות מעלה המישטרה אין כיום
 מרוויחה אינה והיא אורנה, נגר
 מלבד שהגישה, מהתלונה דבר

 אכן אם לאור, האמת הוצאת
נכונים. דבריה
 חוששת הפרשה פירסום מאז
 חשש המישטרה. נקמת מפני אורנה

 שהשמיעו האיומים נוכח מתחזק זה
 עם מתגוררת היא מישטרה. אנשי
 שאינה וכימעט הוריה, בבית ילדיה
הבית. מפתח יוצאת

 במישטרת המרכזית היחידה
 כל משתייכים שאליה תל-אביב,
 בפרשה, המעורבים הקצינים

 ביותר האלימה כיחידה ידועה
 שהם בכך מפורסמים אנשיה בארץ.

 רק לא כוח, להפעיל ממהרים
 ברחוב. גם אם כי בחדרי־חדרים,

 שיש בכך מתרברבים הם אחת לא
 להם ניתנה וכי מגבוה, גיבוי להם

 עם יחד אך לפעולה. חופשית יד
 גם היא המרכזית היחידה זאת

 המישטרה יחידות מבין המוצלחת
 המרשימים ההישגים ובעלת בארץ,
בפשע. בלחימה ביותר

עמד פרידמן משה סגן־ניצב

 ללבי- שהביא סוגר, מיבצע בראש
 הוא רמלה. כלא בורחי של דתם
 שהצליח החקירה, צוות על גם פקד

 של להרשעתם ולהביא לתפוס
 ברמת־אביב. לאומי בנק שודדי
הצל נזקפות פרידמן של לזכותו

 לחובתו אולם נוספות. רבות חות
 אגרופי על מסמרי־שיער סיפורים
 ועורכי- עיתונאים שלו. הפלדה

 פרידמן, כי ׳היטב יודעים רבים דיו
 ללטף נוהג אינו המוצק, הגוף בעל
לידיו. הנופלים החשודים את

 יצחק רב־פקד פרידמן, של סגנו
 היורה את בזמנו שלכד הליו,

הוא אלקונוביץ, שרה באוטובוסים,
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ו י  כלפי מישטרהט ׳71 א
 שפירסס רונן, משה העיתונאי

כהן, אורנה של התצהיר את

 בשטח ממפקדו נמרץ פחות הרבה
 הם אודותיו הסיפורים וגם זה,

 זאת לעומת אד מרשימים. פחות
 והמבטיח, הצעיר הפקד של שמו
 לפניו. הולד כבר בולקינד, חיים
 מרבים המרכזית היחידה אנשי

 של סטירותיו כי ביניהם, להתלוצץ
 מטה בניין מקצה נשמעות בולקינד

 כף לדיבריהם, קצהו. ועד המחוז
 החזק הצד היא בולקינד של ידו

 רונן, של הפרסום אחרי עתה, שלו.
 בולקינד של חבריו־לתפקיד העלו

סטירה״. ״אבו לכנותו הרעיץ את
 מתעסקים שאנחנו להבין ״צריך

 ביותר,״ המסוכנים הפושעים עם
 המרכזית. היחידה מאנשי אחד אמר

 שאם חשוב, חקירה כלי הן ״המכות
 הוא הנכון ברגע בו משתמשים

 אחר אמצעי שאף לתוצאות, מביא
 והפחד הכוח הפעלת יביא. לא

 סדר להשלטת גם מביאים מהמכות
 לא זה ביריונים. ולריסון ברחוב

מר המרכזית היחידה שאנשי סוד
 ואני זה, את יודעים בולם ביצים.

 מסכימים האזרחים שרוב בטוח
 על מדברים שלא למרות זה, עם
בגלוי.״ כך

 ידוע לא לכולם שידוע מה
 תל-אביב. מחוז מישטרת לדובר

 את הכחיש קירר שמעיה סגן־ניצב
 הוא כהן. אורנה של האשמותיה

 לקצין תלונתה את ״שתגיש הציע,
 תיבדק והתלונה קבילות־הציבור,

מישטרה.״ איש נגד תלונה כל כמו
 שבהם אחרים, רבים מיקרים כמו
 סביר עצמה, את המישטרה חוקרת
 שהוא התלונות, שקצץ להניח
 לבסוף ימצא איש־מישטרה, עצמו

 וש- כשורה״ ״פעלו שהקצינים
 לצורך בסדר״. היתה ״המישטרה

 ועדת- להקים יש האמת חשיפת
 של בראשותו חיצונית, חקירה
ה את סוף־סוף שתבדוק שופט,
המרכזית. ביחידה נעשה

י■ היימן יופי

4 2253 הזה העולס6




