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קדמי מחוזי שופט
 קשר בפרשת סקרנות המעוררת הדמות
 בית־המישפט־המחוזי שופט היא השתיקה

 עמום מישפט בעת קדמי. יעקוב בירושלים, י
 בשרות אז היה שלא קדמי, הוצנח ברנם

 ראש־אגף־ של הבכיר לתפקיד המישטרה,
 שעמד שור, אריה ניצב של במקומו חקירות,
 — קדמי היה שבועות כמה במשך לפרוש.
 במטה־הארצי רבה תסיסה עורר שמינויו

 שמכהן מי של מצידו בעיקר והתנגדות,
 צמוד — קרתי יחזקאל ניצב בתפקיד, היום
התפקיד. את ממנו ולמד שור אל ממש
 לכל קדמי את איתו לקחת הקפיד שור

ו בעיה, בכל אותו לשתף ודיון, ישיבה
מיסמך. כל לקריאה לו להעביר
 במישטרה, בחקירתו טען נבות עוזי
 דיווח שהוא בעת בחדר, נוכח היה שקדמי

 רחל רצח של צוות־החקירה שראש לשור
 היה אכן מרכוס, שאול סגן־ניצב הלר,

 קדמי אם בחקירתו זכר לא נבות בשיחזור.
 שמע רק או בשיחה, פעיל באופן השתתף

אותה•
 קדמי, עם שוחח גל שלמה ניצב־מישנה

 המחוזי בבית־המישפט קדמי, של בלישכתו
 הכי קדמי נבות. של עדותו על בירושלים,

 ולא העניין על כלל שידע גל, לדברי חיש, >
 שור בפני נבות הופיע שבו מעמד זכר

 בגלאי־ להיחקר לקדמי הציע לא גל ובפניו.
 כשפנו הפרשה, על להגיב סרב קדמי שקר.
 שהיה מה כל שאת ואמר עיתונאים, אליו

המוסמכים. לגורמים כבר אמר לומר, לו

בדאזוי־ תובע
ה הוא בפרשה המפתח מדמויות אחת
 עדי עורד־הדין ברנס, במישפט תובע

 את המישפט אחרי עזב בראונר בראונר.
 וזכה פרטית, פרקטיקה פתח המדינה, שרות
 אחרי נאשמים. על בהגנה הצלחות לכמה

 אני ״אם לידידים: בראונר אמר המישפט
 זכאי, יוצא היה הוא ברנם, על מגן הייתי

 הרוצח.״ הוא שברנס משוכנע שאני למרות
 האסון בעיקבות הארץ, את עזב בראונר

ידידתו. על-ידי יעל, אשתו, נרצחה שבו
 לארץ ומגיע במינכן, עתה מתגורר הוא

 במיש־ בבתי־מישפט, ולהופעות לביקורים
 מינכן עם בשיחת־טלפון החל. שאותם פטים
 לפני לי אמר נבות ״עוזי בראונר: אמר

 מרכוס אם בטוח לא שהוא מישפט־הזוטא,
 אותו העלתי לא בשיחזור. היה לא או היה

 דרוש היה לא שהוא משום לדוכן־העדים
בדיוק. זכר לא שהוא משום בעיקר לי,

 היה כבר נבות עוזי במישפט, אחד־כך, ״
 נכח לא שמרכוס והעיד בעניין, בטוח

בשיחזור.
 אם חשיבות. העניין לכל ייחסתי ״לא
עד. להיות יכול לא הוא בטוח, לא נבות

 חשיבות, כל לעניין יחסתי שלא ביגלל
 בירושלים. אחד לאף על־כך דיווחתי לא
 פרקליט־מחוז־ את בעניין שיתפתי אני

 מה יודע לא ואני טיגליץ, חיפה־והצפון,
 לעניין ייחס לא הוא גם זה• עם עשה הוא
חשיבות. כל

ש בפני טען לא מעולם נבות ״עוזי
 להעיד ממנו ביקשתי לא אני עליו. לחצתי

 להעיד ממנו מנעתי לא וגם עדות־שקר,
 כל מה על מבין לא אני רוצה. שהוא מה

הרעש.״
 דבריו מול עומדת נבות עוזי של עדותו

 נבות, של דבריו נכונים אם בראונר. של
 עניין כל על דיווח שבראונר להניח יש
 לפרקליט־ גם אלא לפרקליט־מחוז, רק לא

ב היה הוא שעימו בך, גבריאל המדינה,
אמיצים. קשרים

קרת׳ ואעדאגף
תקו באותה היה קרתי יחזקאל תת־ניצב

 במיש־ לעבודתו הנוגע בכל במשבר, פה
 ולשר־המיש־ רוזוליו שאול למפכ״ל טרה.
 פרשות לגבי שמועות הגיעו הילל טרה

 לעניין נוגעות שאינן קרתי, של אישיות
 קדתי לקדמו. שלא החליטו ואלה ברנם,

 יש קשה. במצב־רוח תקופה באותה היה
 במלוא־כושרו, אז תיפקד לא שהוא להניח

 גם לפיה נבות, של העדות נכונה אם וגם
 לא שקרתי יתכן השיחזור, על ידע קרתי

 וכי לו, הראוי בכובד־הראש לעניין התייחס
הפרשה. את שכח

 של החשוב בתפקיד קרתי נושא כיום
ה תתפתח ואם ראש־מחלקת־החקירות,

 דוברת־ מעמדו. את לסכן עלול הוא פרשה,
 ממנו קיבלה ויינטראוב, רבקה המישטרה,

 ידע לא שהוא לעיתונאים לומר הוראה
 אליי המקורבים לעיתונאים דבר. הפרשה \נל

 עם הפרשה. על שונות גירסות קרתי מסר
לדבר. סרב הוא אחרים עיתונאים

שוו ואש־אגף
 אחרי חודשים כמה נפטר שור אריה ניצב
 כקצין־ ידוע היה שור מהמישטרה. שפרש

 בלתי־ בצעדים הבוחל נעים־סבר, מישטרה
 וסולד ופשרות שקט אוהב אך חוקיים,

 שאם הטוענים,. יש ציבוריות. משערוריות
 השיח־ פרשת על לשור נבות דיווח אכן
 לפני להמליץ שור היה יכול המזוייף, זור

שערוריה. לעורר שלא נבות
עדו את כאמת לקבל אם פגישה, באותה

 לפני דעתו את הרצה גם הוא נבות, של תו
 שככל וטען השיחזור, עצם לגבי שור,

 היה שמרכוס העובדה מילבד לו, הידוע
 נכונה אם כהלכה. השיחזור נערך במקום,
 את לשור סיפר שהוא נבות, של הגירסה
יש השתיקה, בקשר השתתף ושור האמת,

 שייתר שחשב משום זאת עשה שהוא להניח
 ולא ברנס, להרשעת מספיקות הראיות

ציבורית. שערוריה לעורר רצה

קפלן 3־1* ואש
 על להגיב מסרב קפלן מאיר תת־ניצב

 שותף היה הוא גם כאילו נבות, האשמת
 הודעה יצאה קפלן לגבי השתיקה. לקשר

 החומר עוד כל לפיה המישטרה, של רשמית
 מנוע היועץ־המישפטי־לממשלה, בידי נמצא
מתפקידו. הושעה לא בינתיים מלהגיב. קפלן

 יצטרך שאם טוענים, במישטרה חוגים
 העניין, על בית־מישפט לפני להעיד קפלן

 אמות־הסי־ את ״שייזעזעו הפתעות צפויות
 שלו שהקאריירה מבין שקפלן יתכן פים.״

 לקחת ושיחליט לקיצה הגיעה במישטרה
לפנסיה. בדרך אישים כמה עוד עימו
אבר סגן־ניצב קפלן, של סגנו שהיה מי

 ושעובד מדיו את שפשט אופטובסקי, הם
 ב־ בבורסת־היהלומים כקצין־ביטחון היום

 כי לו סיפר שנבות השבוע אישר רמת־גן,
 על האמת את ובראונר קפלן לשור, דיווח

 אמר גם נבות אופטובסקי, לדברי השיחזור.
 בסדר היו שלא דברים הרבה ש״היו לו

בשיחזור.״

הילד לשעבד שר
 שלמה ח״כ תקופה, באותה שר־המישטרה

 השניים מהמפכ״ל. לגמרי מנותק היה הילל,
 המפכ״ל זה. עם זה שוחחו ולא כימעט

 היו בדרך־כלל להילל. לדווח ממעט היה
 אותם דרש שהילל אחרי רק באים דיווחיו

 לא שהוא הילל סיפר לידידיו במפורש.
שלו. המפכ״ל לדיווחי האמין תמיד

 נבות אם יודע שאינו השבוע, טען הילל
 ב־ לקצינים־בכירים השיחזור על דיווח

 דיווחו לא שהם יודע רק ״אני מטה־הארצי.
על־כך.״ לי

והוריו לשעבר זל עפנ
הקצו בתוך המעורערת היחסים מערכת

 רוזוליו, בתקופת במישטרה, הבכירה נה
 לגבי פתוחות האפשרויות כל את משאירה
 רוזוליו, שאול לשעבר המפכ״ל של ידיעתו

האמת. את ידע אכן שור אם גם
 מעורערים. היו לרוזוליו שור בין היחסים

 מוכן היה שלא משום לגימלאות, פרש שור
 רוזוליו. של פיקודו תחת ולשרת להמשיך

 על ידע שור אם שגם האפשרות קיימת
 עימו לרוזוליו, על-כך דיווח לא הוא העניין

ש קצינים בשיחה. להמעיט משתדל היה
 שלא זאת, לעומת טוענים, שור עם שירתו

 נושא על לרוזוליו דיווח לא שהוא יתכן
המעורע מערכת־היחסים למרות רגיש, כה
ביניהם. רת

ב שנערכה גילה בכיר קצין־מישטרה
 הדגשה תוך זה, בעניין שיחה שעבר שבוע

 המפכ״ל בין חקירה, ולא שיחה המילה על
הכ מקורביו בפני גל. שלמה לבין לשעבר

 גזר רוזוליו העניין. על שידע רוזוליו חיש
 למישטרה, הנוגע בכל שתיקה, עצמו על

מהמפכ״לות. פרש מאז

שמגז שופט־עויון
 שמגר, מאיר בית־המישפט־העליון, שופט

 היועץ־המישפטי־לממש־ תקופה באותה היה
 אם בפועל. שר־המישפטים ולמעשה, לה,

 נבות, של השגותיו על לבך בראונר דיווח
 לשמגר. על־כך דיווח שבך ספק כל אין

 שאל בפרקליטות נושא היה שלא כימעט
שמגר. נכנס לא פרטיו
 ש־ יודע, שמגר את שמכיר מי כל אך

 עובר היה לא היועץ־המישפטי־לממשלה
 ידידיו לפני היום. לסדר כזה מידע על

 על ידע לא כלל הוא כי שמגר, השבוע טען
 ידע שבך יתכן לא ולדעתו כולה, הפרשה

עליה.
 שלו קודמות בהתקליות הי#ס, לא שמגר

בכי פקידים ועם הפוליטי המימסד עם
 פעם שמדי למרות דעתו, על לעמוד רים,
 להתפרצות תביא שעמדתו לו ברור היה

 כשופט־ מונה מאז למשברים. או שעוריות
עיתונאים. עם לשוחח שמגר מסרב עליון

בן־ המדינה פרקליט
 שהיה מי בך, גבריאל פרקליט־המדינה,

 טען .פרקליט־המדינה, תקופה באותה גם
 של גירסתו על ידע לא כלל שהוא השביע
 חוקרי־ בפני נאמרה לא שהיא עד נבות,

ש בך, אמר חודשים כמה לפני המישטרה.
 אם לברנס, חוזר מישפט לקיים יש לדעתו
זאת. שיצדיק חדש חומר יתגלה
 נבות עוזי גירסת על לדעת היה יכול בך

ב צודק נבות אם רק השתיקה קשר ועל
 בראונר אם ורק בראונר כלפי האשמותיו

נבות. השגות על לו גם דיווח
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