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 בבידוד ישבתי עד־מדינה. מנדו
 ר חשבתי האלה, הימים כל משך

ו שקרה מה כל לעצמי 'יחזרתי
 מהקשרים כתוצאה שהגעתי אן
שמ חולדדהרוח הנרקומן, עם ילי
 עלי מסר שמנדו הבנתי אנג׳ל. יה
 אמרו חקירה כדי תוך סמים. ל
 שו־ של במקום־הקבורה שהייתי י
 שמנדו הבנתי בקסריה. שלי ית8

 שם הייתי כי אותי, גם פליל
 יחד הרצח אחרי חודשים ומונה

 ואיתו. שמעיה ם
 את להציע החלטתי זה בשלב

 אש- שמעיה, נגד כעד־מדינה צמי
וחיים. ו

 אותי. שחקר לחוקר זאת אמרתי
 בנפה ראש־המדור עם דיבר וא

 לחדר. אליו אותי שהזמין צפונית
פר איזה ממני לשמוע רצה וא
 על למישסרה למסור לי יש ים

 שאמרתי מה רשם הוא פרשה.
למ כעד־מדינה. שאשמש ;סכים

 עד־ של חוזה על חתמתי רת
דינה.
 אותי יפלילו לא שבתמורה אמרו
 צפוי הייתי יסגר. הסמים על ;תיק
 יודע אני מאסר. שנות 15 קבל

 עב- אצל ״עד־מדינה״ המושג ה
 שנה 15 הזה בעולם חי אני יינים.

מכרתי לא אני הכללים. את יודע

לע מה לו מכתיבה שאישה גבר
 יכול כמוהו מסוממת והיא שות

לאסונות. להביא
נא אדם אני קורבן. נפלתי אני

 לא חבר שאף ועובדה מטבעי מן
 בתקופת לא אותי זנח ולא נטש

 חברים לי יש היום. ולא המאסר
 ותל־ בת־ים יפו, מאיזור רבים
מו אותם עם עולם, באותו אביב,
 כמה אותי. מצדיקים והם שגים

 את להעביר שמעיה ניסה פעמים
לע ממני וביקש מישל של הגופה

 הייתי לא כי הלכתי לא לו. זור
 מי- של הגופה את לראות מסוגל

 אילו שלי. טוב חבר שהיה של,
 שהייתי לי ברור לשם, הלכתי
 הסתבך. שושן חיים גם שם. נקבר

 גבר שהוא לי מספר היה שמעיה
בת אבל בשבילו, לרצוח ומוכן
שמ רצה עצור, היה שחיים קופה
 לי נתן זה אותו. גם לחסל עיה

שמעיה. זה מי להבין
 את לחסל שמעיה רצה בזמנו

הסי אהרון. ואחיו אביטן הרצל
 הוא אם כרגע. משנה לא למה בה

 בצע בגלל חברים לחסל מוכן היה
 אחד כל פרנויה, והתקפות כסף
 כששמעיה הוא. מי להבץ יכול
 אמרתי בבית־המישפט, אותי קילל

 שושן לחיים גם שטן. שאשתו לו
מרחם שאני בבית־המישפט אמרתי

אנג׳ל ושמוליק שמעיה נאשמים

שלי שולמית הלוויית
קורבן' נפלתי ״אני

 שאיתם אנשים לא וגם !ברים
 במישטרה בחקירות עסקים. !שיתי
 שקרו רבים מיקרים על אותי ואלו
 שאוכל חשבו בעולם־הפשע. [ארץ

 דיברתי אני אינפורמציה. הוסיף
 הכפול. הרצח של המיקרה על יק

 באלוהים מאמין אני אמת. יברתי
 ש־ מי שמעיה, ובין שביני אומר
 יודע אני סרטן. מחלת יקבל !שקר

 ומתעס־ הפשע בדרך זכשבוחרים
 מאסר תקופות צפויות בסמים, וים

 ככה, חי שאני והיות ;מושכות.
המחיר. את לשלם מוכן ני

מיס הכפול הרצח של במיקרה
 אני עד־מדינה, שנהייתי ,2 וד
 שלא יודע אני עצמי. עם זלם2

 האלה הסיבוכים לכל מגיע ;ייתי
 שפל, אדם עם התחברתי )ולא
 מ- פגוע נפש חולה ומועל, :וגד
 רחמנות בלי אנשים שרצח !מים
גברים. שהיו אנשים מניע. בלי

 הזוג של ■קורבן הוא ׳כי עליו
אנג׳ל.

 את לעזוב לי הציעה המישטרה
 לא להעיד. שאגמור אחרי המדינה
 מפה. לנסוע רוצה לא ואני רציתי

 ונהייתי צודק שאני מרגיש אני
נקי. במצפון עד-מדינה

 ואף אחד מאף פוחד לא אני
 והייתי משמעיה פחדתי לא פעם

או ומול מולו לעמוד מוכן תמיד
 שמבקרים שלו מזוייפים חברים תם

 שהוא אנשים בביודהסוהר. אותו
אותם. והשפיל הראש על להם ישב

 מתוך רק היום לו דואגים הם
 כלשהו, במאסר איתו להיפגש פחד

 בתוך אנשים אותם להם. שיזיק
 ייפטרו שבו לרגע מחכים תוכם
ולתמיד. אחד ממנו
 הרבה והסקתי לקח למדתי אני

בעתיד. שלי לחיים בקשר מסקנות

 )9 מעמוד (המשך
ל ותביעות נגדם הפגנות על־ידי

מתפקידם. סלקם
 מוצג בורג, יוסף שר־הפנים,

ה של המסוכן כאוייבם במיסמך
הח את לדרוש ומוצע מתנחלים,

 קוראים גם המיסמך מחברי לפתו.
אפ כל לסכל גוש־אמונים לאנשי
 לחיים יחזור וייצמן שעזר שרות

הפוליטיים.
במיסמך: נאמר הר־הבית לגבי
לה הראוי מן אם לשקול ״יש
 ומרכזי חיוני נושא ולהפקיר משיך
זה.״
 על נשארו לא האלה הדברים כל

 תוכנית־פעולה היוו הם הנייר.
והתבצעה. שהלכה אמיתית,

 הימין של אחרים אירגונים כמו
 גוש- אנשי גם נהנים הקיצוני,
 מעזרתם וכהנא התחייה אמונים,

 הפאשי- הכנופיות השילטונות. של
 או ובאיטליה, בספרד כמו סטיות,

 לא בגרמניה כמו נאציות כנופיות
 לולא ולשגשג לצמוח יכולות היו

ולע חשאי, פעולה משיתוף נהנו
 הפוליטיקאים, מצד גלוי, גם תים

 של והגנרלים מפקדי־המישטרה
הצבא.

■ חהר את ש1דככ י■

איתן רפאל ורמטכ״ל שרון אריאל שר־הביטחון
נלהבים תומכים

יש של והמטורף הקיצוני לימין
 כאלה פעולה משתפי אכן יש ראל

חיוניות. ובעמדות רב בשפע —
 גוש- של המרכזיים הפעילים רוב

 על- למעשה, ממומנים, אמונים
 הם הישראלי. המיסים משלם ידי

 שהומצאו שונות, מישרות ממלאים
היישו במועצת זה לצורך בדיוק

בישי וכמורים כרכזי־ביטחון בים,
 דואג הצבאי הפיקוד ההסדר. בות

 נשק הימין של לכנופיות להעניק
 משלהם. במיסגרות צבאי, ואירגון

מעלי והמישטרה הצבא שילטונות
מפעולו עין תכופות לעתים מים

 מוצגים הם הבלתי־חוקיות. תיהם
הסברים ניתנים ולא כפטריוטים,

שמח מי מחליט כאשר מדי רבים
 אותם להעמיד מקום שאין ליט

 מתנהלות לא תכופות לעתים לדין.
 כאשר נגדם. ממש של חקירות
 אותן מטאטאים ראיות מתגלות

ה שהימין ובלבד לשטיח, מתחת
לפרוח. ימשיך מסוכן

 היה האחרונות בשנתיים־שלוש
 במיוחד. הדוק הזה הפעולה שיתוף

 עזב וייצמן שעזר אחרי קרה זה
המער והגדה מישרד־הביטחון, את

 שני של בידיהם הופקרה בית
 לשר- שהיה שר־החקלאות :אנשים
 וזד שרון, אריאל — ביטחון

איתן. רפאל רב-אלוף — רמטכ״ל
 אידיאולוגיה

דומה_____
בעלי הם אלה אנשים ני

 מובהקים אידיאולוגיים ברית ״■
 שרון אריאל ביותר. הקיצוני לימין

ל בייחס עמדתו את הסתיר לא
 ולמקום המערבית, בגדה פלסטינים

האמי ״המדינה להיות צריכה שבו
 את ימצאו הם ושבה שלהם, תית״

 לא הוא גם איתן רפאל מקומם.
 שלערבים־הפל- עמדתו, את הסתיר
ישראל.״ ב״ארץ מקום אין סטינים

כהנא חייל
— אלוהים צבא

לווינגר חייל
ומזויין חמוש —

הפו מהשילטון קיבלו הקיצוניים
 הגבלה, ללא כסף והצבאי ליטי
 ומישטרתי, פוליטי חיפוי נשק,

לפעולה. והזדמנויות מידע,
העי את להסביר שאפשר יתכן

 הפעולות של יחסית, הצפוף, תוי
 האחרונים, בשבועות המחתרתיות

הפוליטיות. ההתרחשויות רקע על
 פי- אחרי נרצח גרינצווייג אמיל

 ועדת־החקירה של תוצאותיה רסום
 ובשאתילא, בצברה הטבח לעניין
 שר־ה־ נקרא שבה הפגנה במהלך
הת להתפטר. שרון אריאל ביטחון
המת על החביב השר של פטרותו
 חייו על לאיומים הביאה נחלים

 עכשיו בורג. יוסף שר־הפנים של
 הקיצוני, הימין אנשי כבר יודעים

 ומישיבות הצבאיות מפלוגות־הסער
 בצמרת השני נאמנם שגם ההסדר,

 עומד — איתן רפאל — הצבא
מקומו. את לפנות

 מפני עכשיו פועלים שהם יתכן
 האחרון. הרגע שזהו חוששים שהם
 שלהם הפעולה שמטרת גם יתכן
תסי המערבית בגדה לעורר היא
 לא החדש ששר־הביטחון עזה, סה

לק צורך ויהיה להרגיעה, יצליח
 שרון, אריאל החזק״ ״לאיש רוא

 השטחים, לענייני כשר ולמנותו
 ולזכות לשוב וכך רוצה, שהוא כפי

 המלא הרוליטי בשיתוף־הפעולה
 השנים בשלוש נהנו הם שממנו

■ פרנקל שלמה האחרונות.
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