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 .הפסיקה א7 המישמרה
 רווח חקירת את

אלימלך. נאווה
 ברצח חשוד עוד נעצר השבוע
או אלימלך. !נאווה של המתועב

 היה נדמה מה שזמן למרות לם
במדתםי־המיש־ נשתכח התיק כי

 צוות-חקירה כך. זה אין טרה, *
 קצין־המיש- של בראשותו חדש,
ה הקצינים אחד רז, יעקב טרה

הור במישסרת־ישראל, מצטיינים
ה הצח״ם פיזור אחרי מייד כב

ראשון.
ה חומר מהעבר. זיכרונות

ה חוקרי בידי שהצטבר חקירה
לר חדרים. כמה ממלא משטרה

 מסוף אפילו הועמד הצוות שות
לח שיוכלו כדי מחשב, של נפרד

כרצונם. קור

אלימלך נאווה
מניחו• אינה המישפחה

 לבית- הובא כשבועיים לפני
 ח- קורבן המרכז באיזור תולים

 האיש של בכיסיו אונת־דרכים.
 כתבות נמצאו קשה, פצוע שהיה
 המידע הילדה. רצח על ישנות
 מיהרו והם החקירה לצוות הועבר
 ב- המדובר כי התברר, לחקרו.

 באחד מאושפז שהיה תולה־נפש
 הוא כפו״סבא. בסביבת המוסדות

מפ בבית־החולים בינתיים נפטר ~
 שסו במוסד רישומים אך צעיו,
 לא הרצח ביום כי אישרו, שהד,
המקום. את עזב

 להניח המישטרה רצתה לוא גם
 בני- היז לא אותו, ולשכוח לתיק

לה. מניחים הילדה של מישפחתה
מק המנוחה של אמה וגם אביה

 למחשבות זמנם רוב את דישים
ב ולחיטוטים הנורא המיקוד, על

 את ממריצים הם העבר. זיכרונות
ומבי ולחקור להמשיך החוקרים

 חדשים רעיונות לפעם מפעם אים
נוספים. חשודים של ושטות

בן־־וחנר
לסמיס, — משוד

 לחזרה — מעבריינות
בתשובה.

 ידועה דמות הוא דוידי בן־חור
ביש והמישפטנים העבריינים בין

ראל.
 שלו- נגדו התנהלו 1980 בשנת

 הוא סמים. החזקת על תיקים שה
להולנד. ועבר ישראל את עזב
ו- סמים בעיסקי הסתבך שם נם

 הציג השוטו
בבית־המישפט

 - ההוואיו אח
 הנוכחים ונד

.1 הויחו . .
ה ר אווי השו של באולמו ל

ע מיתה חלימה אברהם פט י ו
 ציה- מהצופים כפה מאוד. ליזה
 התובעת סיבה. ללא לעצמם קקו

 בכאב- וחשה ססוקת־פנים היתד,
 נעים־הליכות הד, השופט ראש,

 עורכי- עם כדרכו והתלוצץ כרגיל
והעדים. הדין

 היד, אפשר הסגור החדר בחלל
 שריפרפד, דקיקה באבקה להבחין
 היתד, האבקה של מקורה באוויר.
 דד ליד שניצבה פתוחה, מיזוודה

בע זו, מיזוודה בתוך כן־השופט.
 הק־ והביטנד, הכפול הדופן לת

ו שניים לישראל הוברחו רועה

המ אחת עזרן, ומיכל בתורכיה,
 עצורה אינה בפרשה, עורבות

כלל.
מע על לשופט סיפר דאפילד

 אחרי הנסיעה. ביום בפרים שיו
 כרטיס־ וקנה המיזוודה את שארז
 קלדרון עם נסע לישראל, טיסה

 שם מיכל. של לביתר, ונחמיאם
 והוסיף מחדש המיזוודד, את ארז

 כדי תוך שלו. בגדים כמד, לתוכה
 העד של גרביים זוג נפל אריזה
 נותרו הגרביים כוס־קפה, לתוך

 מישטרת שוטרי בצרפת. בדירה
 לגבות כדי לשם שנסעו ישראל
הבי המוצגים, את ולצלם עדויות

המלוכ הגרביים זוג את אתם או
לשו אותם הציגה התובעת לכים,

המוצגים. לתיק נכנסו והם פט,
תל ס מ ת ה  ל
ס מ ח ב

ז  האפורה והאבקה מעיד העד וד ל
 שקיות־הניילון מתוך שפרצה ?

ה של הקרועה הביטנה ומתוך
 עבר. לכל והתפזרה הלכה מתוודה
 ששמר הרשקוביץ, ינקו השוטר

 את באצבעו ניקה המתוודה* על
 התכסתה והאצבע דוכן־העדים

אפור. אבק
 הביאה בחינם הסם על השמועה

להת שניסו ׳לאולם רבים צופים
בית־המשפם. חשבון על מסטל מסומם! בית־המישפט

אדי כמות הרואין. קילוגרם הצי
מליונים. שמחירה רה

ה ח מ  מו
צבאי

י  ר אדיש העדים, תכן־ ל *
 דאפילד. ג׳ורג׳ ניצב מעודן, /

 הבלדר שהיה יפר,־תואר אמריקאי
ל היקרה המתוודה את שייבא
 עד- הפך דאפילד מפרים. ישראל
 אין כן ועל שולחיו, נגד מדינה

 או צילומו את מתירה התביעה
עליו. מיותרים פרטים פירסום

שוט שומרים האולם דלת על
 לידו בתת־מקלע. חמושים רים
 מת־ המתורגמן. ניצב דאפילד של

 ברק. ג׳ורדן בשם ישראלי מהד,
 אה זה דומים והמתורגמן העד

 שניהם כאחים. ונראים להפליא
ול למשעי מפורקים נתרה, דקי

ב עונה דאפילד חליפות. בושים
ש השאלות כל על רבה סבלנות
 נולד- רחל התובעת לו מציגה
 אולי הוא כי עליו, וניכר שמיט.
 אינה הסם ששאיפת באולם היחיד

עאו. משפיעה
במל יועץ־סמים היה דאפילד

ה הצבא מטעם וייט־נאם, חמת
מה שהשתחרר אחרי אמריקאי.

וני בלוס־אנג׳לס לגור עבר צבא
 הכיר הוא בסרטים. מזלו את סה
 העבר כדורגלן קלדרון, דוגי את

 עשו ויחד אתו, התיידד הישראלי,
 בארצות־הב־ עיסקות־סמים כמד.
ר״ת.

 להבריח קלדרון רצה באשר
 דא־ את הזמין לישראל, הרואין

 על לפרים, מארצות־הברית פילר
 האמריקאי על סמך הוא חשבתו.

 היה ודאפילד אותו. ירמה שלא
כ סרט. להפיק כדי לכסף זקוק

 הכיר לפרים דאפילד הגיע אשר
 :לעיסקה שותפיו את קלדרון לו

הלוואני. ומרדכי נחמיאס מוטי
 (אחיו נחמיאם מוטי של בביתו

 לדברי שנרצה נחמיאס. מישל של
ו אנג׳ל שמעיד, על-ידי התביעה
אח עיסקת־סמים בגלל חבורתו

 ד,הרואין, את ארזו בפרים, רת)
קי בשקיות־ניילון. אפור, שצבעו
 התורכי החומר של וחצי לוגרם

 הסתיר והוא לקלדרון, ■שייך היה
 המיז- של הכפולה בתחתית אותו
 ל־ הכניס האליווה מרדכי ודה.

ה משלו. קילוגרם עוד פיזוודד,
 אמרו והקושרים הודבקה, תחתית

חפ את במיזוודה לשים לדאפילד
 הכניס לביא ניסים האישיים. ציו

ילדיו. עבור צעצועים לשם
 ידוע, ישראלי עבריין לביא,

 לכן קודם מה זמן רק השתחרר
 באשמת ישב שבו מבית־הסוהר,

 הוא בראשון־לציון. נועז בנק שוד
 בשותפות קנה ושם לפרים נסע
 ככיסוי ד,הרואין. את קלדרון עם

 קו- למיזוודה נחמיאס הכניס לסם
 וכמה לגו מישחק פי-צעצוע,
יל עבור אלקטתניים מישוזקים

 ונידון בישראל נעצר לביא דיו.
בפרשה. חלקו על שגים לחמש

 גרביים
קפה בכוס

 מ- לישראל הוסגר לדרון ^
 לשמונה ונידון ארצות־הברית ^ן

ביש נשאר דאפילד מאסר. שנות
 אתר על עדות לתת בדי ראל,
 בעיסקת- האחרים השותפים נגד

ליש הוסגרו טרם אשר הסמים.
בענ בצרפת עצורים חלקם ראל.
עצורים חלקם אחרים. סמים ייני

כרק מתורגמן
מאוד דומה

כ מאסר. חודשי לעשרה נידון
 מייד לישראל. גורש שוחרר. אשר

 בנמל־ רגלו כף את הציב כאשר
נעצר. בן־גוריון, התעופה

ני מישפטיו תדמית. שינוי
ב נלין. יורם השופט ׳לפני דונים

כש לפישפס להופיע ׳נהג תחילה
 מקיפה השחורים תלתליו ערמת

נזקק לא הוא כהילה. ראשו את

הע את בעצמו וחקר לעורך-דין
 לפני אולם עצמו. על והנן דים

 בבית־ה־ לפתע הופיע כשבועיים
 גילח הוא חדשה. בדמות מישפט

ענ כיפה העלה מחלפותיו, את
 הוא כי טוען והחל ראשו על קית

 בידיו מחזיק הוא בן-דויד. משיח
תהילים. פסוקי ומצטט תפילה ספר

מי האחרונות הישיבות לקראת

 עורך־הדין את סניגור, לעצמו נה
הסני גם אך טננבלאט, שימעון

 עם משותפת שפה מוצא אינו גור
ה ביקש האחרונה בישיבה מרשו.
לבדי יישלח בן־חור כי סניגור

פסיכיאטרית. קה
 כר־ רקפת עורכת־הדין התובעת׳

ה של לבדיקתו התנגדה לא מון,
קודם כי הקפידה היא אך נאשם,

ה העד של חקירתו תסתיים לכן
ש מוסווה׳ שוטר — בתיק עיקרי

 כי סיפר העד מדוידי. סמים קנה
ל לנסוע הנאשם לו הציע בזמנו

ב חשיש לשם ׳ולהבריח הולנד
 ה־ מיזוודה. של כפולה תחתית
למש בי לפועל יצאה לא עיסקה

 כסף מספיק היד, לא כנראה טרה
אותה. לממן

2369617 הזה העולם


