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)המשך מעמוד (32
ערוסי מסר לפני שבועות אחדים
מצב־הרוח ,נתקבל בכולם בקיר .את גירסתו למה שהתרחש ביום
אטום.
הרצח במיפעל בר בקר ,וסיפר כי
תחילה דיבר על הגדלת תקציב-
כאשר נכנסו עמום אוריון ועזר
הביטחון .לאחר מכן נאלץ ,בלחץ
כהן למישרדו של רחמים אהרוני,
המציאות ,ללחום על קיצוץ גובר
שלף אושרי את העוזי וירה למוות
והולך של תקציב זה .הקיצוץ ה 
בשני הצעירים.
ראשון נתן עילה להתפטרותו של
סניגורו של אושרי מסר השבוע
עזר וייצמן .הקיצוצים הבאים גר 
את גירסת שולחו ,וסיפר כי אוריון
מו למשבר בינו ובין הרמטכ״ל.
וכהן אמנם באו באותו יום למיפעל.
בסופו של דבר נשאר הקיצוץ
הם נשאו איתם נשק והתכוונו
נתון בספק .ואילו תקציב חדתנח־
לסחוט כספים מבעלי המיפעל .כ 
לויות — הקמתן בגדה והורדתן
אשר ראו שלא יצליחו בכך ,שלפו
בפיתחת־רפיח — בלע כספים
את נשקם וירו יריד .או שתיים.
עצומים.
רמי ערוסי ,שהיה מודע לסכנת
הוא השמיע רעיונות לבלימת ה 
החיים האורבת למעבידיו מהמבק 
הון השחור  :פתיחת הכספות,
רים ,נכנם למישרד וחיסל אותם
חיוב הנישומים בהגשת הצהרות-
ביריות .בכך הציל את חיי מעבי 
הון שנתיות ,ועוד .כל היוזמות
דיו.
האלה מתו בממשלה או בכנסת
כך הפך ערוסי בפי הסניגור
מבלי להשאיר אחריהן שריד וזכר.
מעד־מדינה שקרן ובוגד למושיע
לבסוף נשאר רק מעשה מוצלח
ומציל של מעבידיו .כיצד נבחר
אחד של הורביץ :המרת הלירה
דווקא ערוסי להפוך לעד־מדינה
בשקל ,על-ידי הורדת אפם .היה
על-ידי המישטרה סיפר סגן ניצב
זה מעשה אופייני לכל כהונתו
אלכם איש שלום באותה ישיבה.
הדון־קישוטית של האיש  :מעשה
הוא העיד וסיפר כי כל המעורבים
סמלי ,מרשים וחסר תוכן.
בפרשה הם קרובי מישפחה וידי 
אד המצבה האמיתית על קבר
דים ותיקים .היחיד שהיה יוצא-
כהונתו של ייגאל הורביץ היא
דופן בחבורה היה ערוסי .הוא
שיעור האינפלציה השנתי עם
אינו קרוב מישפחה של האחרים
סיומה .20070! :
ואינו ידיד כה ותיק שלהם .כאשר
עשתה המישטרה הערכת מצב,
החליטו החוקרים כי יהיה קל יותר
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לדובב אותו.
המישטרה פנתה אל ערוסי כמה
תנועת המושבים אעה
ימים אחרי נסיון הנפל שנעשה
להפוך את אבנר מעודד לעד־
רוצה שמגי תל״עדשים
מדינה .ב 19-בספטמבר היה מעודד
יחזירו לצה ״ 7ציוד
הראשון מבין החשודים שהסכים
להעיד נגד חבריו ולהפוך עד־
:גוב המצוי בדשותס
מדינה ,אך הוא העמיד תנאים.
בחופשת החנוכה ערכה המועצה
הוא לא היה מוכן לגלות מראש
האזורית עמק־יזרעאל טיול בצפון
את תוכן עדותו ,וביקש שעל
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נאשם מעודד )כמרכז( כבית־־המישפט
אין מה להפסיד
המיר את אשמתו לשותפות ברצח
לאחר מעשה .הוא הודה באשמתו
ונידון לשלוש שנות מאסר .השבוע
הזמינה אותו הפרקליטות להיות
העד הראשון בתיק הרצח .אך
מעודד לא הרווה את הפרקליט
נחת .הוא מסר את שמו ,את
מיקצועו וכי אושרי הוא דודו.
לכל שאלה אחרת של פרקליט
המחוז ,אהרון שדר ,סירב לענות.
״אין אני יכול להשיב״ ענה לכל
השאלות הנוספות שהציג לו ה 
פרקליט .הוא סירב אפילו לאשר
את חתימתו על העדות שמסר
למישטרה.
מעודד היה מגולח למישעי ועד
תחילת עדותו הוסתר מעיני ה־

ט י ר ו נ י ם  ,תב״ר ו מצב ר ו ח  -כ ל מ ו ט ב
מ עי לי ם ,סי סיו ח

י!

י ב ר ר ס נ ע ס ר ה בי א צ י ו ד ג נ א י כ ג ו ן  :ט ל י ט י נ ה  ,ח ר ס י ל י ם ,

רי\

מוטב ס י ט ל ו א י ז ה ב ע י ו ת א ר ג ו ן מ י ו ח ד ו ת  ,א ו ל ט י י ס בהטגת ה מ צ ר כי ם ה נ ״ ל
ל ה ו ד י ע ל ט ל ו מ י בהלדם ה א פ ט ר י •

ו עוד ו ל ו ד .
סחבלט
0

החוזר שד המועצה האיזורית עמק יזרעאל
גם המשק של ופול

שוטר חמוש כעוזי ליד נאשם דנוך כתוך אודם כירדהמישפט
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מידבר-יהודה .הטיול אורגן למען
חברי תנועת־המושבים ,ולקראתו
פורסם חוזר שהופנה אל מושבי
האיזור .בחוזר הוטל על כל אחד
מהמושבים לדאוג לציוד מסויים:
כפר־יהושע דואג למזון ,לגנרטור
ולניידות ,נהלל — ללחם ובלוני-
גז וכן הלאה .הסעיף התמוה ,לכ 
אורה ,אוא סעיף ד׳ שבו נאמר
במפורש :
״יש להימנע מלהביא ציוד צבאי
כגון :שקי־שינה ,תרמילים ,מעי 
לים ,מימיות ועוד ועוד...״ הסיבה
לכך פשוטה :בטיולים מסוג זה
נוהג צה״ל לערוך מדי פעם חי 
פושים ,ולהחרים ציוד צבאי ה
מצוי ברשות המטיילים ,ולעיתים
אף להעמידם לדין .תנועת־המו־
שבים והמועצה האיזורית עמק־יז-
רעאל דואגות למטיילים מטעמן,
ולא היו רוצות שהציוד הצבאי
יקר־הערך יחזור לבעליו החו 
קיים.
פרט מעניין  :גם אנשי מושבו
של הרמטכ״ל ,רב־אלוף רפאל אי 
תן ,השתתפו בטיול .על מטיילי
תל־עדשים הוטל להביא שני שקי
עצים ושק תפוזים ,אך להימנע
מהבאת ציוד צבאי.

מי ש פ ט
הרצח הכבוד

הדבה ערי מדינה —
מעט נאשמים
רמי ערוסי ,עד המדינה במישפט
הרצח הכפול ,זכה השבוע לשבחים
דווקא מפי סניגורו של טוביה
אושרי ,עורך־הדין אליהו קדר.
העולם הזה 2263
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ההסכם עם המישטרה לא יעבור
עורך־דינו הקבוע ,אלא ״עורך-
דין מהאוניברסיטה המומחה לחו 
זים״ .החוקרים התלבטו בדבר,
ולבסוף רק שאלו אותו אם הוא
אישית לא ירה בנרצחים .כיוון
שלפי הנחיות היועץ המישפטי אין
לעשות עיסקת עד־מדינה עם ה 
עבריין העיקרי .כאשר הרגיע אותם
מעודד והבטיח כי הוא לא ירה,
הסכימו החוקרים לתנאיו.
עי* עוין .המישטרה הזמינה
את ד״ר גבריאלה שליו ,מרצה
למישפטים באוניברסיטת ירושלים,
ואת אמנון רודה מפרקליטות מחוז
תל־אביב ,אשר ביחד ניסחו את
ההסכם .אז מסר מעודד את עדותו.
הוא סיפר למישטרה כי ביום הרצח
הופיע בביתו במושב עשרת ערוסי,
ובמכוניתו היו גופות שני אנשים.
לפי בקשת ערוסי נסעו השניים
לקבור את הגופות .בתחילה ניסו
לקברן בפרדס נטוש ,אך האדמה
היתה קשה מאוד ,והם החליטו
לנסות מקום אחר .כיוון שמעודד
עבד פעם בנמל־אשדוד והכיר את
המקום ,נסעו לשם ,קברו את ה 
גופות ולידן את הנשק.
עדות זאת לא סיפקה את החוק 
רים .הם החליטו כי היא אינה
מתקבלת על הדעת וכי היא שיק־
רית על פניה .הם לא האמינו כי
ערוסי בא לקבור את הגוויות ללא
תיאום מוקדם עם מעודד .אחרי
שהרהרו בדבר ,הודיע החוקר משה
קנובלר למחרת היום למעודד כי
הם מבטלים את ההסכם עימו.
מאותו רגע הפך מעודד מעד־
מדינה לנאשם ברצח .ורק בתחילת
המישפט הסכימה הפרקליטות ל 

צופים על-ידי סוללת שוטרים .הוא
גם היה לבוש מעיל צבאי גדול
שדימה אותו לאחד מהשוטרים
שביניהם עמד .ערוסי שפך זעמו
על הפרקליטות ,אשר לדבריו ,הפ 
כה אותו לרוצח והרסה את מיש -־
פחתו .הוא גם התרעם על אמצעי
התקשורת שהדגישו את חלקו
ברצח וגרמו לו עוול .ולמרות
שיכנועי בית־המישפט ואזהרות כי
הוא עלול לעמוד לדין על עדויות
סותרות ,וצפוי לעונש של חמש
שנות מאסר ,לא נפחד האסיר.
הוא הוכרז כעד עדין והסכים
לענות רק לשאלות הסניגורים
קדר ומשה רום .הוא סיפר כי לא

יש מה להפסיד
נפגש עם איש מהנאשמים האח 
רים מאז מעצרו ,וכי המישטרה
ביקשה ממנו להעיד נגד ישראל
דנוך ולערב אותו בפרשה.
ישראל דנוך ,שגם הוא נאשם
בשותפות לרצח ,ישב על ספסל
הנאשמים כשלצידו שוטר חמוש.
אך איש המישטרה יוסי קליין,
שעלה על דוכן־העדים ביום השני
למישפט ,סיפר כי בעצם גם דנוך
היה מועמד להפוך עד־מדינה .כ 
עשרה ימים אחרי ההסכם עם מעודד
נפגש קליין בתחנת המישטרה ב״
רמת*גן עם דנוך ,והוא הציע את
עצמו כעד־מדינה .אך כיוון שבשלב
זה היו למדינה כבר שני עדים,
דחו השוטרים את הצעתו של דנוך,
והוא חזר להיות נאשם מן השורה.

השופט פסל.
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היועץ המישפטי עיכג
חליפים ג;ד מלצר שקיבל
רובה בערבון לחוב

יועץ־מישפטי זמיר
דעה מנוגדת

״עם כל הכבוד לא נראים לי
טיעוניו של הסניגור,״ אמר ה 
שופט חיים שטיינברג .״אינני מא 
מין כי זהו מקרה המתאים לעיכוב
הליכים ,אולי •ש בדברים כדי
להקל בעונש.״ הסניגור יורם שפטל
קם על רגליו .הוא בסך־הכל ביקש
מבית־המישפט לדחות את שמיעת
המישפט עד לקבלת תשובתו של
היועץ־המישפטי לממשלה ,אך ה 

שופט הביע כבר את דעתו כי
טיעונו של הסניגור חסר ערך.
ולכן ביקש ממנו הסניגור לפסול
את עצמו מלדון בתיק .״אדוני
כבר הביע בשלב מוקדם זה דעה
על תוצאות המישפט ,ולכן אני
מבקש שאדוני יפסול את עצמו,״
אמר הסניגור.
רחמי המלצר .השופט הרהר
רגע ,ואחר כך כתב החלטה בה
הוא פוסל עצמו מלשבת לדין ב־
מישפטו של עזרא מקסים .מקסים
הוא מלצר בבית־קפד ,בתל-אביב.
בדצמבר  1979פנה אליו החייל
רון לוי וביקש ממנו הלוואה בסך
 350דולר .הוא הסביר כי הוא
במצוקה נוראה ,הקוק לכסף כדי
לבצע הפלה לחברתו .רחמיו של
המלצר נכמרו עליו ,והוא הסכים
להלוות לו את הכסף לחמישה
ימים .השניים ערכו מיסמך שבו
התחייב החייל להחזיר את הכסף
ובינתיים להפקיד את רובהו ה
אישי כערבון להלוואה.
החייל לא הצליח לגייס אח
הכסף בזמן הנקוב ,והרובה נשאו
בידי המלצר .הדבר התגלה ל■
מישטרה־הצבאית ,ושוטרים נשלח
לחפש בביתו של המלצר ואב
מצאו שם את הנשק .הוא נאשנ
בהחזקת נשק ללא רשיון .הסניגוז
שפטל הגיש בקשה ליועץ המשפט
לעכב את ההליכים בתיק זד .בשי
נסיבותיו המיוחדות.
השבוע קיבל הסניגור תשובו
כי היועץ המישפטי החליט לעכ
את ההליכים.

