
 את להוציא כדי בארנקה מפשפשת והחלה
 מצבו על המעידות הרפואיות, התעודות

ברוך. של
 ו־ דרך־הניצחון לצומת הגיעה הניידת

 הבחינו הניידת לחלון מבעד דרך־השלום.
 בדרכו שהיה גוטליב, בדויד וסנה האם

 לעצור ״ביקשתי עבודתו. יום לאחר הביתה
 רציתי ידאג... שלא לו... להגיד לרגע...
 אבל הילד... עם לעשות מה לו להגיד

 עצורה שאני עלי צעק הוא נתן. לא שימחי
 הופיע הירוק האור הפה.״ את ושאסתום

נוסעת. החלה והניידת ברמזור
 בבית גוטליב דויד היה כבר זמן באותו

 שאין לדעת כשנוכח מיד חלד אליה כלתו,
 נעצרה. אישתו כי לו נודע שם בביתו. איש
 לעורך־הדין מיספר פעמים צילצל הוא

 גוט- דויד לאתרו. הצליח לא אך לידסקי,
לביתו. חזר ליב

 סנו נעלם. המפגר בנו ריק. היה הבית
 גוטליב נעצרה. אישתו עצור. היה הבכור

 את קירב באקדח, אחז הוא לארון. ניגש
 בתעודת ההדק. על ולחץ לרקתו הקנה

המוות. סיבת נרשמה לא הפטירה

 מעצר
קי לא חו

 גוטליב,״ מישפחת של טרגדיה ך*
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 המישטרה שעל לכך, קיצונית דוגמה ״היא
 זכות מעצר. בהחלטות שיקול־דעת להפעיל
 ושימוש אדיר, כוח בעל נשק היא המעצר

אסונות.״ לגרום עלול בו זהיר לא
 נתוני התפרסמו אחדים שבועות לפני

 מיספר על בתל־אביב השלום בית־מישפט
 זה, בבית־מישפט .1980 בשנת המעצרים

במדי המעצרים מתיקי בכמחצית המטפל
 אלפים כששת שעברה בשנה נידונו נה,

 טענו מגוחך,״ מיספר ״זהו תיקי־מעצר.
 קציני על־ידי שנתמכו פליליים, עורכי־דין

 ״זוהי בבית־המישפט, בכיר ופקיד מישטרה
 לבית־המיש־ המגיעים המיקרים של ספירה

 שנעצרו אה את כוללת אינה היא פט.
 ואת במישטרה, חקירה לאחר ושוחררו

 בפני הובאו ולא לאבו־כביר שנשלחו אלה
 הספירה המעצר. הארכת לצורך שופט
 של זונות, של מעצרים כוללת .אינה

 ליצור כדי שנעצרים כאלה וסתם ,בדוקאים׳
 מתוך שנעצרו וכאלה מישהו, על לחץ

שוטר״. של פרטית ענישה כוונת
 הודיע אלה, דברים לאשר כדי כאילו

 בית־המעצר מפקד כהן, יעקב סגן-ניצב
 כלואים היו 1980 בשנת כי באבו־כביר,

 שבו בבית־המעצר, עצירים אלף 20כ*
 שפוטים אסירים קבע באופן ״יושבים״

נתו השוואת חשודים. עם אחת במחיצה
 מתוך אחד רק כי מראה, בלבד אלה נים

 שופט בפני מובא עצורים־חשודים ארבעה
 בשיחרורו. או מעצרו בהארכת דיון לצורך
 בלעדיה או בערבות — משתחררים השאר

הזדמ ניתנה השופטת שלרשות מבלי —
בסטטיס מעצרם. תהליך את לבחון נות

 על נתונים מופיעים לא כלל הזו טיקה
 המיש- על־ידי הנעצרים אלה של מיספרם

 או לבית־המעצר מובאים אינם אך טרה,
 ב- כבר משתחררים אלא לבית־המישפט,

תחנת־המישטרה.
 שמות פירסום לאיסור ההצעה עם יחד

 בפרשיות והחשדות הגילויים עם חשודים,
לאח הנחשפות ראיות ופיברוק מעצרים

 מעורבים שבהן השוחד פרשיות רונה,
 ושוטרים בבית-המישפט בכירים פקידים

 הביאו אלה כל — בעצורים המטפלים
 צורך יש כי מסקנה. לכלל רבים מישפטנים

 המעצר הליכי את מחדש לבחון דחוף
 ה- האם ישראל. מישטרת בידי הנקוטים

 המישטרה חיוב להיות עשוי לבעיה פיתרון
? מיקרה בכל שופט, בפני עצור כל להביא

 מעשי, אינו הדבר כי סבורים מישפטנים
 כזו הצעה שיישום העצום העומס בשל
 לעומת סבורים, הם בתי־המישפט. על יטיל
נקי ברצינות לשקול הזמן הגיע כי זאת,

 בסמכות — מנגנון הקמת או צעדים, טת
 יתר-פיקוח שיבטיח — בלבד בית־המישפט

ב המישטרה ושיקולי המעצרים אופן על
זה. רגיש נושא
משוכ מקום, מכל גוטליב, מישפחת בני
 דויד של להתאבדותו הסיבה כי נעים

 של השני המעצר בעיקר, היתה, גוטליב
 וידיעת בוצע, שבה הדרך גוטליב, רבקה

 סעיף אגב, בבית־המעצר. לאישתו המצפה
 החזקת — גוטליב רבקה נגד )413( האישום

 אשר סעיף, הוא — כגנוב החשוד רכוש
 הודאת ולפי פליליים עורכי־דין לדברי
 הנחייה לגביו שקיימת המישטרה, דובר
 אין אם בעיקר החשוד, את עוצרים שאין

 — גוטליב רבקה של במיקרה כמו — לו
י■ ליכטמז משה פלילי. עבר

ת דו אב ת ה

 העוצמה לחוש
והחופש

)73 מעמוד (המשך
 דויד של הגנובה עמוסי־הסחורד, הסתר

גוטליב.
 הגוט- נגד כתב־האישום הוגש כאשר

 פרקליט על־ידי יוצגו הם ,1.1.81ב־ ליבים,
 הם הנאשמים רובינשטיין. מנחם אחד,
 המוא- גוטליב, רבקה ואימו, גוטליב יוסי

כגנובים. החשודים נכסים בהחזקת שמת
 בכתב- מופיע אינו גוטליב דויד של שמו

האישום.
 הזה המיפנה ).20.5.80( שלישי יום

 עבור השבועות. חג בערב התחולל
 לחיים חזרה של יום זה היה גוטליב דויד

 ול- הבטון למיפעל שב הוא נורמליים.
 את לסיים ממנהלו ביקש אך משאית,
 עם להיות כדי מהרגיל, מוקדם עבודתו

מישפחתו. בני
 מעצר יום היה ה1 יוסי, בנו, עבור

 לחקירה נלקח הצהרים לקראת שיגרתי.
 להעניק החליטו וקובל שמחי ב״צפונית״.

 לניידת. עלו והשלושה ביקור־בית, לעציר
 את פגש שם לדירתו, תחילה נלקח יוסי

 הבחין חד־עין בלש התינוקת. ובתו אישתו
 הרגיל. במקומו אינו המגולגל השטיח כי

 נתנה כי אמרה יוסי, של אישתו חנה,
 בו נעצרה וכמעט לחמותה, השטיח את

ושכנים המישפחה בני היא. אף במקום
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 כדי הגוטליבים הקדישו הבאות השנים
לילדים. ולעזור בחיים״ למשהו ״להגיע

 לא הבלשים את לשכנע הצליחו זועמים
ב שהיא לשוטרים כשהסבירו לעצרה.
הריון. שמירת

 חיפוש לערוך במהירות נע צוות־החקירה
 מסוג השטיח, גוטליב. דויד של בביתו
 רבקה היו בדירה שם. נמצא אמנם כרמל,
בקס גם התעניין שימחי גוטליב. וברוך

 שבועיים שנתפס הוידיאו, מכשיר של טות
 בדירה. שנערך הראשון בחיפוש לכן, קודם

 שימחי מפקח החליט קצרה חקירה לאחר
גוטליב. רבקה את לעצור

 אדם״ בני כליאת בדבר ״החלטה בטופס
 קיים כי לי ״נראה שימחי: מפקח ציין
 עבירה ביצעה החשודה כי סביר יסוד

 פשע בדרכי שהושג רכוש קבלת :כדלקמן
 והכרחי דרוש המעצר ראיות... העלמת +

 סיום הבאים: מהטעמים החקירה להשלמת
נוסף״. רכוש ואיתור החקירה

 רבקה של תחנוניה עזרו לא הפעם גם
 המפגר בנה את להשאיר שאין גוטליב,

 דקות חמש שיחכו להם ״אמרתי לבדו.
 הסכימו.״ לא הם אבל יחזור, שבעלי עד

 ברוך בניידת. בנה אל הצטרפה רבקה
 בבית, לבד להישאר ״פחדתי בבית. נשאר

 בתמימות ברוך סיפר שלי,״ לחבר והלכתי
ה החיצוני ה״סימן״ שהיא מביכה־משהו,

השיכלי. לפיגורו כמעט יחידי
 תחנת־ לכיוון בנסיעה שהתחילה בניידת,
 להתלוצץ. לנכון שימחי מצא המישטרה,

 ״מה :ואמר קובל רב־סמל על הצביע הוא
 תראי ז שלך המפגר מהבן טרגדיה עושה את
 שלך.״ מהבן מפגר יותר הוא קובל, את

היסטריה, סף על היתה גוטליב רבקה

ב אמר בחורה!״ זו אדלה, א יל
/  מאיר הקלוויזיה איש התפעלות /

משת שאת מאמין לא פשוט ״אני שליו.
 בניטה שרה הזה.״ העצום הכלי על לטת

 מאמין לא איש בהבנה. לעברו חייכה
 בכוחות לנהוג מצליחה השברירית שהנערה

הונדה. מדגם ומסורבל גדול אופנוע עצמה
 המשיך אותי,״ להרכיב מוכרחה ״את
 המושב על אותו הסיעה סניטה שליו.

 שבו הטלוויזיה לאולפן מחוץ אל האחורי
 שעה הבידור תוכנית ערב באותו צולמה
 הקצר הסיבוב אחרי פאר. מני עם טובה

 פתק שלף מהאופנוע, שליו ירד שרה עם
 בבית שלו הטלפון מיספרי רשומים עליו

 ברגע ״שרה, חגיגית: והודיע ובעבודה,
 סיבוב רוצה אני לירושלים מגיעה שאת
 תדאגי, אל לטלפון תענה אשתי אם נוסף.

בסדר.״ זה

 פאר מני של בתוכניתו הופיעה רה (¥¥
 יודעת אינה ומאז דקות, כמה רק

 מצביעים והכל ברחוב עוברת היא מנוהה.
 ומבקשים הבאים כאלה אף יש לעברה.
 שמסוגלת ממה נדהמת ממש ״אני חתימה.

 ״אתמול שרה, אומרת לעשות,״ הטלוויזיה
כל והיום אנונימית, בחורה סתם הייתי
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ילדותה, על״ה עברה שבה בנהרית, החוף
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