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■ י חווה את רצחו האם

)71 מעמוד (המשך
 נוספות דקירות כסה אותה ודקר

ברגלה.
 על שוכבים וחווה רסין בעוד
תתי־דם, הריצסה  שלושת הכינו שו

 לשתות וישבו תה בום הנאשמים
 בקורבנותיהם מביסים כשהם אותו

הדי את עזבו אחר־כך הדוממים.
 סכין־הרצח את זרקה ועמידה רה׳

לירקון.

 מתה ממה
ז העדה

ת1 ר ח ? ;!^ ,1983 במרס 12ב־ |
€ מפ בבית־החולים רסין נפטר \

ש חווה׳ של עדותה פי על געיו.
 בבית־החולים, היא גם אושפזה

וחק השלושה את המישטרה נצרה
 רצה לא הצעיר האח אותם. רה

 אבל למישטרה, הודעה כל למסור
זה היה כי סיפר עייש־ מצליח

 מתה העדה
 והנאשמים

לחופשי ״צאו
 והוא אותם׳ שתקף רסין דווקא
דקר  מה־ כתוצאה עיישה על-ידי |

עצמית. נה1
 הפרקליט הגיש החודש בתחילת

 נגד כתב־אישום לנדשטיין ברהם1|
 נסיון ועל רסין רצח על !שלושה

 העיקרית העדה חווה. את רצוח1
 את ראתה אשר חווה, היתה נתיק
עיניה. במו ורצח

 ל- נתונה היתה שחווה מכיוון
 זו היתה הפישטרה, של |וישםר
תר הודיעה כאשר גדולה ■פתעה  ה

 נמצאה חווה כי החמישי ביום נעת
 את מצא אביה בדירתה. גתה

 האחים שני של סניגוריהם וגופה.
של  שימחה עורכי־הדין עסירה. |

 ישקלו כי אפרו יפתח, ודויד ויו
ת  בתיק, לחול העלולים השינויים /

 אז המוות. חקירת לתוצאות )יחכו
 את לבקש אם הסניגורים חליטו

 ממעצר השלושה של )זיחרורם
נגדם. כתב־האישום ביטול

 עדי־ראיה כל היו שלא מאחר
 המישפט תוצאות תלויות |וחרים,
 נרצחה קטלן חווה האם נשאלה

וה נרצחה, אם מתאונה. מתה וו
 יק- זאת, להוכיח תוכל פרקליטות

 ב־ עדותה את בית־המ׳־שפט נל
 שלושת את הפלילה שבה וישסרה,

 כי יתברר את אולם |נאשמים.
 ולא עודפת, סם ממנת בא ןותה

 באי־כוחם או הנאשמים של רם
תה  לא שהתביעה הרי בכך, |י
 עדו- בלי בעדותה. להשתמש נוכל

ה  סבירה אפשרות יש חווה של |
 הנאשמים שלושת כל כי |יותר
זכאים. צאו

 שיטה
חדשה!

 של הראשון המוות זה ין
 לפני רצח. בתיק חשוב עד

 שאמור חן, אבי נפטר משנה תר1
ה  חיים נגד עד־מדינה להיות |י

 גם בחיפה. רצח במישפט }ושן
א  ובדי־ סם, שנטל אחרי נפטר |ו
ה  הראתה לא המוות שלאחר |

 מעשה של תוצאה זו היתה
 את בעצמו קנה חן אבי לילי.

 ש- סוחר־סמים אצל הקטלני סם
 מותו רב. זמן מזה לו מוכר |יה

מהרצח. שושן את זיכה
םותה  מאותה קטלן, חווה של |

 תמיהה לפחות מעורר עצמה׳ ןבה
 האם המוזר. המיקרים צירוף

 רד העולם שהנהיג חדשה שיטה
■ אלון אילנה חתון?

י 'יחקרו נזא המבריחים
 )10 מעמוד (המשך

 הוא שאותו אסיה, בית פרוייקט על
 שמו מדוע השיב לא הוא תיכנן.
ברשימה. מופיע
 שרגא של היה ברשימה אחר י־ם
 לשעבר מנכ״ל מתל-אביב, ינאי
 שעסקיו טען הוא ורד. חברת של

 ברום, יעקב באישור. נעשו בחו״ל
 מפתח- לאריגה בית־חרושת בעל

 בת קאופטייל, ושולמית תיקווה,
למ בעלי־בית־החרושת למישפחת

 איך להסביר סירבו מיקי, עדנים
העדים. לרשימת שמם שורבב

וב אצ״ל ממפקדי רענן, מרדכי
ש הסביר ישראל, בית־דפום על

ל רוצה אינו הוא העדץ במצבו
 מנשה המוסיקאי של אשתו דבר.

ה בני ובין שבינם סיפרה בהרב
 ידידות קישרי היו זילברברג זוג

 במיקרה זילברברג פלס ולדעתה
בעלה. של שמו את

מ עורך־דין קפיטולניק, יוסף
 מתל־אביב יעקובוביץ ויעקב אילת
ב מקורה ברשימה שהופעתם טענו

סי מתל-אביב בלגה יוכבד טעות.
עיתו ברט, זאב ואילו לדבר רבה
 לא גרמניים, עיתונים המייצג נאי
בארץ. היה

ק ריח  חז
ה של מ נק

ן  ברשי- הופיע שלא אחר, □ א
 ברשימה כלול אך העדים מת ע*

חוק ובידי המישטרה בידי שהיתה
 הקבלן של הוא מס־ההכנסה, רי

 לתנועת מאוד המקורב קלקא נחום
 זיל- נחקר שבה בתקופה החרות.
 באוסטרליה. קלקא היה ברברג

 לארצות־הברית נסע הוא אחר־כך
 על־פי ארצה. עדיין קוב לא ומאז

 רשימת בראש ניצב הוא החשדות
 מבחינת לשווייץ, הכסף מעבירי

לחו״.ל. מטבע של ההוצאה היקף
 אריה המישטרה, שמפכ״ל בעוד
 ממישרד־ אישור מבקש איבצן,

נפ השמות את לפרסם המישפטים
החקירה. למעשה סקה

 במטה ההונאה חקירות מחלקת
 חומר את כמקובל, העבירה, הארצי

 את ובעיקר החשדות את החקירה,
 במס־ההכנ- לאגף־החקירות השמות

 30מ־ והלכה. גדלה הרשימה סה.
 ובמיש־ ,58ל־ עלתה היא שמות

 .75ל־ הגיעה היא מס־ההכנסה רדי
ת שההצלחה ברור היה לחוקרים

 של מידגמית בדיקה מלאה. היה
 על־ידי שהועברו האנשים שמות

 שבעלי־הקשרים העלתה, המישטרה
 יוכלו לא המתאימים הפוליטיים

לדבר. ויצטרכו בחקירה לעמוד
 זה היה הופסקה. החקירה אבל
 שבה הקלוקלת לדרך ישיר המשך
 לולא החקירה. את המישטרה ניהלה
 אלא בנמל-התעופה, זילברברג נעצר

 שהותו במשך אחריו עוקבים היי
 לקבל היה אפשר בארץ, הקצרה
היש על ביותר עדכנית רשימה
 כספים דרכו שמעבירים ראלים

חיפ זאת שלא כנראה אד לשווייץ.
המישטרה. שה

 מה שכל נראה לאחור במבט
 ריחו את להבאיש כדי היה שנעשה

ב לקוחותיו בעיני זילברברג של
 ל״מלשיך להפכו ובשווייץ, ארץ

 להתמוטטות למעשה לגרום ובכך
 בנמל- ממעצרו הפיננסיים. עסקיו

 ולא נקמה של ריח הריח התעופה
 את ביסודיות ■לחקור רצון של

ישרא של הכספים הברחת תופעת
לשווייץ. לים

ב המישטרה ז עתה יקרה מה
 תמתין, האחרים, הגורמים שיתוף

ב שיישמע העירעור לתוצאות עד
ל יוכלו המבריחים זמן־רב. עוד

 מקום את לשנות לחו״ל, צאת
 ד עיקבות ולטשטש הכסף הפקדת

 יחקרו שאם להבטיח כדי מיסמכים,
 אחד דולאר ולוא יימצא לא בעתיד

בחו״ל. שמם על
שמם-ההכנ־ הוא המפורסמות מן

 ממלכתי גביה ממכשיר הפד סה
 חוקרי־המס בעוד מיפלגתי. למנגנון

 הכנסות את לחקור עתה מופעלים
חו אינו איש השובתים, הרופאים

מקורבי־השילטון. את קר
■ ציטרין כן־ציון

-י

במדינה

 התוכנית רעיון שאת היא ״האמת
 אפשטיין, לרעיה חייבת אני הזאת

 לנשים בית־הסוהר מנהלת שהיתה
תוכ עורכת־ה אמרה נווה־תירצה,״

 קול־ישראד, של המוכשרת ניות
 תוכניתה סיום מאז גניאל. רעיה

הסתו אסירים, נשות על הקודמת,
ב לימודיה בגלל בבתי־כלא בבה

 בית־הכלא ומנהלת אוניברסיטה.
 תוכנית־ לעשות לה יעצה לנשים

 בית־ מנהלת נרקומניות. על רדיו
 הולכת הבעיה כי סיפרה הכלא

התו את בכלא רואה והיא וגוברת,
ל התמכרות של הנוראות צאות
סמים.

 וגם לרעיון, נתפסה גניאל רעיה
סוב שעליה ךומרכזית, הדמות את
 בנווה־תירצה. מצאה התוכנית, בת

מתפ אינו שמה (אשר הנרקומנית
 ב- יותר עוד לפגוע לא כדי רסם

 סם ממנת 24 בגיל מתה מישפחתה)
 פעמים שמונה ישבה היא עודפת.

 כולל שונות, עבירות על בכלא
 בגלל הגיעה שאליהן וזנות, גניבות

לסמים. התמכרותה
 בחשיש להשתמש התחילה היא

יל היתה כאשר השכונה, ברחובות
ל עברה מאוד מהר .12 בת דה

 השנה ובחצי יותר, קשים סמים
 זרועותיה היו כבר מותה שלפני

 יכלה שלא מזריקות כל־כך נקובות
בזרו הרואין לעצמה להזריק כבר
 את הזריקה האחרונים בימיה עות.
הצוואר. ורידי לתוך ישר הסם

 רעיה פעמים. שמונה נגמלה
ש מכיוון לתוכניתה אותה בחרה

 והקצרים האומללים חייה למרות
 מלאה־חיים תמיד הנרקומנית היתד.

הכל. על ואהובה
גי כי הוא ביותר שמדכא מה
 הרבה בעצם נגמלה התוכנית בורת

 לכלא, שהגיעה פעם בכל פעמים.
לחו יצאה כאשר אך נגמלת, היתה
היסום, ללא הסמים אל חזרה פשי

גיבו להלוויות. הולכים לא
 נרקד של בביתו מתה התוכנית רת
 קודם קצר זמן הכירה שאותו מן,

 ערב בדירתו הופיעה היא לכן.
וזו נרקומנית חברה עם יחד אחד

 סמים, ממנו ביקשו הן היא. גם נה
ל יצאו השתיים לו. היו לא אך

 לישון רשות וביקשו וחזרו שעה
 מחרחרת אותה ״שמעתי בביתו.

 בעל־הדירה, סיפר הלילה,״ כל
 נושמת. היא שכך חשבתי ״אבל

 שהיא ראיתי כשקמתי בבוקר רק
 למקום שהוזעק השוטר זזה.״ אינה
 ״נרקומנית ואמר: מבט בה נתן

פחות!״ אחת
מ איש השתתף לא בהלווייתה

 לא מעדיפים הנרקומנים חבריה.
 להם, המצפה הגורל על לחשוב

 בהלוויות משתתפים אינם כן ועל
 אולם מסמים. שמתו חברים של

 בתוך מצא נפטרה שבביתו הצעיר
 כסף סכום המתה הנערה של מגפה
 לילה באותו איתר. שהביאה גדול

 להציב רציתי זה ״בכסף אחרון.
 לרעיה אמר קיברה,״ על עציץ
 הציבה והיא אותו שריאיינה גניאל

העציץ. את
 7ב־ א/ ברשת תשודר התוכנית

בערב. 6 בשעה במאי,

תל־אביב
שוב עלב1 צייץ

תל־אביב בעיריית פקח
מישמעתי לדין הועמד

 את שתקן? אחרי
 ואת העיריה ראש

האשכנזי המימסד
בגין לדין מישהו הועמד סוף־סוף

גניאל עורכת
צעירים להרתיע

 7ע רדיו תוכנית
 שנפטרה נרקומנית

ממנת־יתר כשנה לפני

נו שבהם בכפר־שלם, האירועים
 שימעון מקומי, צעיר ונהרג רה

 חודש בסוף נהרג הוא יהושע.
בשוט באוויר ירה כאשר דצמבר,

 חברת־השיקום ובעובדי רים
 התוספת את להרוס שבאו חלמיש,

 שבו עלוב לבית שבנה הלא־חוקית
חדרים. בשני נפשות 18 התגוררו
 שירה השוטר אינו לדין העומד

ה על בטעות שהורה הפקיד או
סמ מישפטית ועדת־חקירה הריסה.

 החוקיים ההליכים על ידיד. את כה
 את להרוס הטרקטור את שהביאו
ה בן הוא לדץ העומד המיבנה.
 מנחם ).33( מנחם יואב שכונה,

ה תל־אביב, בעיריית פקח הוא
 הוא פיקוח. חוליית בראש עומד
 כמה לפני ילדים. לשני ואב נשוי
 העובד בפרס זכה אף הוא שנים

 תל- בעיריית עבודתו על המצטיין
 לו גרם יהושע של מותו אביב.
 ביטוי לכך נתן והוא עמוק זעזוע

מילולי.
 לדין עומד הוא מדוע כן, אם

? מישמעתי
ב- מטומטם. אידיוט רוצח,

מתב נגדו שהוגש כתב־התובענה
 מפוטר להיות עלול שהוא רר

שאמר. הדברים בגלל מעבודתו
ינו חודש בתחילת ביקר כאשר

 שלמה תל־אביב, עיריית ראש אר
ל קרא בשכונה, להט (״צ׳יץ׳״)

 :בתובענה ככתוב מנחם, עברו
 לעברו הניף ואף אידיוט,״ ״רוצח,
אגרוף.

 חודש בסוף ה*רץ במוסף בראיון ־
ץ׳: על אמר הוא דצמבר  ״הוא צ׳י

 בצה״ל, לשעבר אלוף פיקח, אדם
 במקום מטומטם.״ הוא בעיני אבל
 רק נשאר ״לנו אמר: הוא אחר

 שיכול אמצעי בכל למחות לצעוק,
 לאנשים אלימות. כולל לנו, לעזור
ל פרט אחרת דרך אין כמונו

אלימות.״
ידי לצהרון בראיון יום, באותו

מר ״אני :אמר הוא אחרונות, עות
 אצלי בוערת השינאה את גיש

ל מוכרחה ההתפוצצות בעצמות.
לנצח, מוכרח השחור הכוח בוא.

הרוב.״ כאן אנחנו כי
 לצהרון בראיון פברואר, בחודש

 צריכים ״כולם :אמר הוא מעריב
 רק שלנו. רק הן שהאדמות לדעת,

 את מאיתנו לקחת יוכלו ואש בדם
 :אחר ובמקום האלה.״ האדמות

 בכל בלוק, אלא אדם יזיזו אם ״לא
כש דמים,״ שפיכות תהיה המדינה

 נוספים לצווי־הריסה מתכות הוא
 לא־ מיבנים בעלי נגד שהוצאו
בשכונה. חוקיים

 זמן עבר לא ראווה. מישפט־
להע החליט בעירייה ומישהו רב

 סעיפים על־פי לדת הפקח את מיד
 מהתנהגות החל ומשונים, שונים

 דרך עובד-ציבור, הולמת שאינה
מדי בוקרה שבו לעיתון ראיון
 ופוגע מעליב באופן העירייה ניות
 את המחייב בתקנון לפגיעה ועד

ה בשמירת דוגמה לשמש העובד
והסדר. חוק

 בקרב הפעיל מנחם, של לעזרתו
 יושב־ראש ומשמש השכונה צעירי

 צעירים באו במקום, ועד-הצעירים
 מתכוונים הם מתמ״י. מיליטנטיים

ש לאירוע המישפט את להפוך
במ בעיקר ולעסוק לכותרות יגיע

 חוק מפירי כלפי העיריה דיניות
 לא־מאו־ בחריגה הבונים עשירים

ישרת.

_דרכי
ומותה חייה

גרד,ומדת עול

מנחם מפגין
מטומטם״ ״אידיוט

 כפר' שאירועי מישהו חשב אם
 בפרט לעבר, שייכים כבר שלם

 למיש- פיתרון־דיור שנמצא אחרי
 שכתב־התובענד. הרי יהושע, פחת

 מבטיח מנחם יואב כנגד שהוגש
 גבו- תהיה בכפר־שלם שהמתיחות

הקיץ. מאוד הה
 ל- מסוגל אינו צ׳יץ׳ תמיד, כמו
כבודו. על מחול
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