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העדות. על חתימתו את זייפו ואחר־כך סדום, במעשה הקמין

סדום

 כן בסו לדני. המוסווה השוסר נתן
דני. גם נעצר

״תיקגו״
מה תי ח

 חק- עצמו לילה באות! כר ך•
•  חקירה דני אח השוטרים רו ״

 הוא כי שמעו כאשר אבל מעמיקה.
ר היה החשיש כי בגירסתו דבק

או מכר אשר והוא הפרטי, כושו
 אושרי של ידיעתו בלי לשוטר תו

 ,אתה לו. להאמין השוטרים סירבו
רו שאנחנו מה מייד לנו תספר
וצחקו. לו אפרו צים,׳׳

 מאוד, מהר לדני התברר צחוקם
 לרי- אותו דחפו השוטרים כאשר

אותו. מפשיטים והחלו צפה
ה עד מיכנסיי את הורידו ,הם

תח את גם לפשוט ורצו קרסוליים,
תוני...

אומ אותם שמעתי זמן .באותו
 בתחת.׳ אותו נזיין ׳בואו : רים
ה אחד — שעלני הוסיפו והם

ילדים. מזיין — בתחנה שוטרים
 תחתוניי את להפשיל רצו .הם

 והתנגדתי. אותם תפסתי בכוח ואני
 את קצת הוריד עלני. בא כך אחר

או אזיין ׳בוא :לי ואמר מיכנסיו
וראי מיכנסיו את פתח הוא תך.

 אדום בצבע תחתונים שלבש תי
 מה לי שיעשה פחדתי אני בורדו.

שאמר.׳׳
 כולו מפוחד כשהוא זה, במצב
 לעשות דני הסכים מעלני, וחושש

 השוטרים ממנו. שדרשו מה כל
 והוא מיסמך על לחתום עליו ציוו
 כמחאה, אבל הדף. בתחתית חתם
חו מרצון חתם לא כי לרמוז וכדי
ה חתימתו את דגי חתם לא פשי,

 את חותם הוא כלל בדיד רגילה.
מחוב האותיות כאשר הפרטי שמו
 חתם כך אותן. מקיף עגול וקו רות

בתחי שהזהירוהו האזהרה על גם
אח בצורה חתם הפעם הערב. לת

כ הפרטי שמו את חתם הוא רת.
ל מחברתה, נפרדת אות כל אשר

הקי וללא המחברים הקווים לא
שוט.

בהב הבחין לא מהחוקרים איש
ה מפקד אולם החתימות, ביו דל

 אשר פינקם, גרשון מפקח תחנה,
 גילה במיסמן־ והציץ לחדר נכנם
מש אתה מה .בךזונה, מייד. זאת
 דני על צעק השוטרים!״ עם חק

 דני מחדש. לחתום עליו וציווה
 הדף על הכתוב את לקרוא ביקש
ו סירב פינקם אד שיחתום. לפני
להכותו. עמד
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 בסנדים, עניין כל לו אין שנתיים
להפלילו. רצה פנקס הקצין ׳וכי

ן  בתחנת־המיש־ רקוב שהו ן
ה הצחנה בסתח-תיקוד- טרה ■אי

 •לה בימים הגיעה משם עולה
 סתל־אביב המחוזי לבית-המישפט

 תמיהות הביע זמיר עמום והשופט
זו. חתנה של עבודתה על

 שתקלות הראשונה הפעם זו אין
 ו־ הזו, התחנה בפעולת מתגלות
 מתברר, הזה העולם שערך בתחקיר

 וחי- מיידית בחקירה צורך יש כי
מסקדי־הואזנה. בקרב לופי־גברי

 את מחדש שעורר האחרון, העניין
ענ היה התחנה, של עבודתה דרכי

 השנה, בפברואר פעוט. סמים יין
 לביעור המיבצעים אחד במהלך

 בפתח־תיקווה נעצרו סחר־הסמים,
 אושרי, שמשץ האחד, גברים. שגי
ש וקטין סמים, בסחר עבר בעל
 המלא (השם דני בשם אצלו, עבד

לפרסום). נאסר
מוס שוטרת יצאו ערב באותו

 וזהר ששמו מישרתי, וסוכן ווית
ה אושרי. של לביתו חסויים, תו

 וכאשר בדלת, צילצל העלום סוכן
 על משהו לחש אותה, פתח אושרי
 ואחרי לדירה חזר אושרי אוזנו.
 במדרגות, דני ירד ספורות דקות
 וקיבל חשיש גרם 1.9 לסוכן מסר

תת. 3000 תמורתם לי
 המיש־ ערכה כך אחר קצר זמן
 את ועצרה בדירה, פשיטה טרה

ש המסומן הכסף כשבכיסו אושרי

 נתן עורו־הדיןהחושו
מומ הזמין דור

 ב־ שתוכיח מיסמכיס, לזיוף חה
זוייפה. החתימה כי בית־המישפם

מיש השוטרים. אחד התערב אז
 את ותיקן עט לקח מהחוקרים הו

 את הוסיף הוא דני, של חתימתו
 הקישוט קו ואת המחברים הקורם

לזו. זו דומות הפכו החתימות ושתי
 כי נכתב, המפוברקת בעדות

 הסם את לדני שמסר הוא אושרי
הכסף. את ממנו וקיבל למכירה,

 הוגש המחוזי לבית-המישפט
נא שבו אושרי, נגד כתב-אישום

 הדחת של החמורה בעבירה שם
בכן נאשם הוא מסוכן. לסם קטין

 אח והגדיל המקוריות חתימות
 א מכסימלית. בצורה צילומים

 להבחי יכולה בלתי־מנוסה עין
 < נכתבה התחתונה החתימה
 ורק בלתי־מחוברות, באותיות

 קווי־החי את מישהו הוסיף כך
 ה בחתימתו כי ניכר כן. כמו

 ו פונה הקישוט קו דני של רית
 ר בעוד למעלה, הימני בצירו
 למט נוטה הוא המזוייפת תימה

 בם שנעשה בתצלום־שקף,
לו היה אפשר לכית־המישפט,

 ש כפי דני, של הנכונה חתיטתו היא זו חתימה 1111 ^
# * ■ *י  לו אפשר עליו. שאיימו ולפני שהוזהר אחרי אותה י

למג עולה מימין הקו סיומת וכי אחד ברצף מחוברות האותיות כי

 לו אפשר ב־א׳, המומחה על־ידי שסומנה זו, בחתימהו״ד1מ
ח ואחר־כך בנפרד, בתחילה נכתבו האותיות כי

כ׳ האיומים טל במחאה דני חתם הזו החתימה את לזו. זו גסה בצורה

 למכרו כדי החשיש את לדני שמסר
 את לקח ואף המוסווה, לשוטר

בתמורה. שקיבל הכסף
 דברים היו לא כי טען אושרי

שנ כבר כי סיפר, הוא מעולם.
 ואת בסמים, יותר מתעסק אינו תיים

 נעליים זוג חמורת מדני קיבל הכסף
השו אבל ערב. באותו לו שמכר
 מעצרו את וביקשו לו, צחקו טרים

ההליכים. תש עד
ב בסחר נאשם עצמו דני גם

 ובבית־ באשמה הודה הוא חשיש.
הוד כי מייד סיפר לנוער המישפט

 מכות באיומים. ממנו נגבתה אתו
 המעשה סיפור כל את וגילה ולחץ,

 נפתח זה סיפורו בעיקבות המגונה.
לח האמור במישטרה, ירוק תיק
דני. שגילה בפרשה קור

 פעם מדי שומע בית*המישפט
 של ואלימות מכות על סיפורים
 מנסה עד כאשר בעיקר שוטרים,

 זה במיקח? אד מעדותו. בו לחזור
מ מעשה אושרי של סניגורו עשה
 דור נתן עורךהדין ביותר. חוכם
 חגג, יצחק את לדוכן־העדים הזמין

 ל- הסישטרתי המומחה שהיה מי
מזוייפים. מיסמכים

פר עורך־דין היום שהוא חגג,
צי מדני, חתימה דגימות לקח טי,
ה־ שתי את מיוחדת במצלמה לם

 דיו החתימה את שונים בצבעים
 \ השופט התוספות. ואת רים
 < מישהו כי היסום, ללא קבע

 א השלים שדני אחרי בחתימה
 של עדותו את שגבה החוקר

 1ב לתומו סיפר גם מנצור, משה
 לגבוח שסיים אחרי כי המישפט

 1מ לפינקם, ניגש הוא העדות
 לה רוצה הוא אם אותו ושאל

בעדות. משהו לשפר או
 הודעה של החשיבות ,כל

 של ובלשונו מטעמו נכתבה כי
 מסר שהוא כפי ההודעה, סר

 עו עד של הודעתו כאשר תה.
 של ושיפוץ הוספה שיפור,

 ר שמסקת למה בהתאם טר,
 7 כוז״ להודעה יש ערך מה

בססק־דינו. זמיר השופט

? פ א

ופפתי-יע
 של האלה ;המעשים ל ^
 שהוכחו קרי-המישטרה, ~

 לזיכויו הביאו ביודהמישפט,
 למישפט מעבר אולם אושרי.

 לכן נודעת רבה חשיבות זה,
 מאי סתח-תיקווה בסישטרת

בעמוז (המשך
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