
או״דהבק נח״ו, ע נבג חרר וחד רש
מהמישסוה הודח :צמות אברהם

ו ק ש עין ב הורעה! :ם ו וק מ שאול

 צמרת, אכרהם אחר, מוכשר הקצין
חקי בניהול חדאד של מקומו את ירש
 אז עד — צמרת גם הרצח. פרשת רת

הו — ואינטליגנטי מסור מצליח, חוקר
זו. חקירה מניהול דח

 פרשת בחקירת הסתבך יותר מאוחר
 חיפאי חלפן־נספים חנו!", פנחס רצח

ב החקירה הסתיימה כבר כאשר .80 בן
 חנוך, דני נגד כתב־אישוס והוכן זה׳ תיק
 שניהל שהצוות התגלה הקורבן, של בנו
ישר מפקח של בראשותו החקירה, את
 כתב- הראיות. את זייף מיזרחי, אל

 מח- ראש שהיה צמרת, בוטל. האישום
באחר ונשא המרחב של לקת־החקירות

 לפנסיה לצאת העדיף — לחקירה יות
ל במיפעל עובד הוא והיום מוקדמת,

אלקטרוניקה.
 חנוך שדניאל מספרים במישטרה ידידיו

 קצין־מישטרה של קרוב־מישפחה הוא
 אותו בחיפה. העת באותה ששירת בכיר,
 על הטלוויזיה מירקע מעל הודיע קצין

 שהחוקרים לפני עוד חנוך, של שיחרורו
לשחררו. שיש קבעו עצמם

 חנוך, רצח פרשת מחדש התעוררה כעת,
 המפקח את זיכה שבית־המישפט אחרי

 דניאל כדין. שלא הודאה מסחיטת מיזרחי
 לדין לעמוד ואף שנית להיחקר עלול חנוך

 כבר יחזור לא צמרת אך אביו, רצח על
עוקב הוא ומדוכא ממורמר למישטרה.

 הדמות מרקוס, שאול ניצב־מישנה
 היה שאמור האדם בפרשה, המרכזית

 רחל רצח פיענוח של 1 ,מס הגיבור להיות
 של העיקריים הקורבנות אחד הוא הלר,

הקללה.
 מעולים חוקרים קציני־מישטרה, שני

הראשו בשלבים נכשלו מיקרי־רצח, של
 מבת-ים. החיילת רצח חקירת של נים

 צוות- ראש שמונה אחרי ימים חודש
 היום מרקוס, הצליח השלישי, החקירה

 ל־ שנדון הרוצח, את לעצור עורך־דין,
 שהציל האיש זאת, למרות מאסר״עולם.

עצ הפך ישראל מישטרת של כבודה את
 במתן שבוע לפני כשהורשע עבריין, מו

 ברנס. עמוס של במישפטו עדות־שקר
 בבית- מדקום על שהוטל עונש־המאסר

 על רק הוא בירושלים המחוזי המישפט
 יצליח כיצד חייו: לכל מכה זו אך תנאי,

 באמיתות שופטים לשכנע מישפטן־שקרן
לקוחותיו? ודברי דבריו

 שבע סבל כי בבית־המישפט טען מרקוס
ושגר שמו את שהכפישו מעלילות שנים

לס וימשיכו סבלו עימו רב. סבל לו מו
 בנותיו ושתי שרה, אשתו, כנראה, בול,

).32( ושושנה )16( סביונה —
 שעשה את — הקללה או הגורל, לעג
 עשה בפרשה, לו שקדמו לחוקרים מרקוס

 הרצח חקירת כדי תוך אחר. קצין לו
 רוזו־ שאול דאז, למפכ״ל מרקום הגיש
כיש על מחמיאה בלתי חוות־דעת ליו,
 צמרת. אברהם ושל חדאד חנא של לונם
 עוזי תת־ניצב חשף יותר מאוחר שנים

 והביא בחקירה, שלו שיטותיו את נכות
להרשעתו.

 כשהמפכ״ל התחילו מרקוס של צרותיו
 שיחקור צוות בראש לעמוד ממנו ביקש

 הצור שני של לכשלונותיהם הסיבות את
הקודמים. תים

ש מפורט, דו״ח ממרקוס קיבל רוזוליו
 וטען חבריו את בוטה באופן תקף בו

 הדו״ח בחקירה. חוסר־מקצועיות שגילו
 דבר — היטב בנוי אך מאוד חריף היה

 אדם עומד שלפניו המפכ״ל את ששיכנע
 מעל ולהסיר הרצח את לפענח המסוגל

שנת מאז בה שדבק הקלון את המישטרה
 שליד בחולות הלר רחל של גופתה גלתה

קיסריה.

 הוא ברנס, את לעצור מרקום כשביקש
 בנצרת, בבית־המישפט השופט לפני טען

 מגונים. למעשים בחשד נעשה שהמעצר
שהשקר אחרי רצח. על כלל אז דובר לא

צמרת קצין
למ״שטרוז יחזור לא

 הקצין של הדרגות בסולם עלייתו אחרי
להדחתו. שגרם

 מרקום, טען ברנס, של במישפטו התגלה
מהמפכ״ל. לכך אישור שקיבל

ולד המפכ״ל את לפגוש רצה מרקוס
 מרכוס, שהוא, בפומבי שיאשר ממנו רוש

 ללישכתו להתפרץ ניסה הוא אמת. מדבר
 ש־ אחרי רק הארצי. במטה רוזוליו של

 שעמד רוזוליו, של נהגו עם התקוטט
 לקבל המפכ״ל הסכים הלישכה, בפתח
אותו.
 היועץ אך ביניהם, דובר מה ידוע לא

אה הפרופסור דאז, לממשלה המישפטי
 מרקום את להעמיד לא החליט סרק, רון

ששי מרקוס טענות את קיבל הוא לדין.
לב״. ״בתום קר

ומ מרקוס, של הראשון השקר זה היה

מרקוס קצץ
שקת

 הקללה לחמוק. הצליח הוא עליו העונש
מה. לזמן לו הניחה הלר רחל של

ה לגבי הראשון הספק מתעורר כאן
 שמא או קללה רק זו היתה אם שאלה
יותר. הרבה מוחשי משהו
 נראה הדבר מרקום של במיקרה אם

 למישטרת נוגע שזה ככל הרי קללה, כמו
מתפשטת מחלה כמו נראה זה ישראל,

יקיריו בשלום או בבריאותו שלו,
 ה־ ראש על שלה. הארצי המטה בצמרת

 אחד לעשות היה רוזוליו, שאול מישטרה,
הדברים: משני
 שאול שפקודו, הסכים שהוא להודיע •

ב בית־המישסט לשופט ישקר מרקוס,
נצרת.

 כזו, הוראה כל נתן שלא להודיע •
 לא — פלילי לדין מרקום את ולהעמיד

 אלא לב״, ״בתום ששיקר כך על רק
 שהמפכ״ל סיפר כאשר בשנית, ששיקר

בית־המישפט. להונאת שותף היה

האפש משתי באחת בחר לא רוזוליו
 ראשו את הרים השקר שתק. הוא רויות.
מתפשט. והחל

 ב־ שהוכה הזמן כל זעק ברנס עמום
 וחתם שיחזר ואם סצינת־הרצח, שיחזור

וה הלחצים בגלל זה היה ההודאה, על
ש טען מרקוס ואנשיו. מרקוס של מכות

בשיחזור. נוכח היה לא כלל
 בית- אותו הרשיע ההיפך, הוכח כאשר
שקר. בעדות המישפט
ש הוכח אחד בכיר קצין לגבי לפחות

 הקללה לשיטה. השקר את לעצמו עשה
 המתפשט סרטן גם היא במרקוס שפגעה
המישטרה. של הפיקוד בצמרת

 ב־ מהופעה ״ניצל״ בפרשה נוסף מעורב
ו מרקום שאול של לצידם בית־המישפט

 הד״ר סגן־ניצב זה היה אלבז. יהודה
ה בצוות שהשתתף פיקהולץ, יחיאל
 באגף- שירת לאחרונה השלישי. חקירה

במישרד־הפנים. המישטרה
 עד היה במיקצועו, כימאי פיקהולץ,

 מר- של צוותו של הבלתי־כשרות לשיטות
 שכב בבית־המישפט, להעיד כשהוזמן קוס.

 קשה: תאונת־דרכים אחרי בבית־החולים
 כשירדה אחרת, במכונית פגעה מכוניתו
הקללה? סיבה. ללא מהכביש

וויח1ננ הקאו״וה :גבות עוזי

 הלר רחל בפרשת הדרמטית התפנית
 כאשר משנה, יותר קצת לפני אירעה
 נגד להעיד נכות עוזי תת־ניצב הציע

 מדינה. עד של במעמד יזכה אם מרקוס,
 ב־ פנימיות לחקירות היחידה ראש נבות,

 אומנם, משוכנע, שהוא סיפר מישטרה,
 נגבתה הודאתו אך הרוצח, הוא שברנס

 קציני כי נבות, אמר עוד לחץ. תחת ממנו
 או במעשה, מעורבים היו רבים מישטרה

עליו. בחיפוי
 לא ברנס בחקירת שנעשה עיוות־הדין

עוב טען. לפחות כך — מנוח לנבות נתן
 אחרי רק פיו את פתח שהוא היא דה

הפרקלי שאנשי לו כשנודע שנים, שש
 בענ־ חוקרים קרם, יהודית ובראשם טות,
 אותו יקדים פן הסתם, מן חשש, הוא ניין.

 נבות, והוא, נגדו, ויעיד מחבריו מישהו
הנאשמים. ספסל על עצמו ימצא

 בעבירה עדותו, פי על הורשע מרקום
 אמנם הוא לה. שותף היה עצמו שהוא
 אותו הרחיקה הקללה אך מתביעה, ניצל

הצ־ והקצין במישטרה, הקידום ממסלול

נסות קצץ
מדינה עד

 נדחק מדינה, עד שהפך והמבטיח, עיר
במחלקת־התנועה. שולי לתפקיד

זונח הושעה, הואשם, :,מיזוח ׳שואל

 החקירה בצוות החוקרים מטובי אחד
צמ אברהם עמד שבראשו זה — השני

מיזרחיי♦ ישראל המפקח היה — רת
 בחקירת מיזרחי הסתבך שנתיים לפני
 פנחס החיפאי חלפן־הכספים רצח פרשת
ב ניהל שאותה החקירה, בסיום חנוך.

 הצליח הוא צמרת, מפקדו, עם אחת עצה
 דניאל הקורבן, של בנו את להחתים
 הרצח, ביצוע בדבר הודאה על חנוך,

 סצי־ את דניאל של בעזרתו שיחזר וגם
נה־הרצח.

 דואק, מרדכי רס״ר הלשין לפתע
 זוייפה, שהחקירה בצוות, דכז־המודיעין

 חנוך דניאל הנאשם על לחצים שהופעלו
 נפסלה, ההודאה רצונו. נגד הודה ושהוא

 הועמד מיזרחי וישראל שוחרר, הנאשם
 רס״ר לצוות, חברו עם יחד פלילי לדין

כינטר. יוסף
 את איבד מזרחי שהמפקח נדמה,ך,יה

 ממורמר המישטרה את עזב הוא עולמו.
ופגוע.
 מיזרחי הגלגל: התהפך לאחרונה אך
 הוא כעת שנותר ומה במישפטו, זוכה

אב של הדחתו שגם מלא בפה להודות

 ובטיפשות. .בחיפזון נעשתה צמרת רהם
 הקללה דבר. יתקן לא כמובן, זה כי אם

 של בנפשם פגעה :שלה את כבר עשתה
 הקאריירה את וקטעה מיזרחי ושל צמרת

שלהם.

דחי מיז קצין
הצוות מתוך הלשנה

חונה תואשם :אלנו יהודה

 קצין אלכז, יהודה של אשתו אולגה,
 בדוחק שניצל מרקוס של בצוות-ל•,חקירה

 שבועיים. לפני נרגשת היתד, מהרשעה,
 — רב ספק — הספק מחמת זוכה בעלה
 ראה לא כי בבית־המישפט שטען אחרי

שב משום השיחזור במקום מרקוס את

 לעשות הצידה פנה הוא ממש הזמן אותו
צרכיו. את

 עדות העיד אלבז כי טענה התביעה
 עורך־ אך ברנם, במישפט בשבועה שקר
ה את להציל הצליח זכרוני אמנון הדין
הקללה. ומציפורני מהרשעה קצין
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