
טוענת מזונות, להאדרת חסדת־תקדים בתביעה

 שרב־פקד השנים 31 משך *1
 כחבלן־ שירת חכים יוסף *■בדימוס
 מיטעני״חבלה פירק הוא המישטרה,

 הוא אוויר־אוויר. טילי ואפילו רבים,
 מבלי מסוכנים מנגנונים לנטרל הצליח
אחת. אצבע אפילו לאבד

 וזו פירק, לא הוא בלבד אחת פצצה
 רבה בעוצמה השבוע, התפוצצה
גמורה. ובהפתעה

 ברוב נותן הוא לי הרב, עושרו ״למרות
 לירות) 500( שקל 50 רק חוצפתו
 ואת אותי שנטש בעת זאת לחודש!
 לצאת נאלצתי ואני ילדיו, חמשת

 את לפרנס כדי במשק־בית, לעבודה
* ילדינו.

 ציינה מזונות להגדלת בתביעה
היתר: בין חכים, ריבקה

נטש 1968 בשנת .1946ב־ התחתנו

 נשמע שניות כעבור אותו. הניח
התפוצצות.

 למ אלה, ברגעים מרגיש הוא מה
 א אשתו? של כתב־התביעה קרא

 מלפו רבריו את לצטט רק ניתן לדעת.
 עבורו את כשסיים שנים, שלוש

 הדרום במחוז כקצין־חבלה־ראשי
 הו פירוק שלפני המתח לי ״חסר

צצה...״
 להני יש התפוצצות! סכנת מול

 ו עונג הפעם יגרום לא הזה שהמתח
 פירסו עם חכים. הראשי לחבלן

 שהוג חכים ריבקה של תצהירה
 שרא? להניח יש הרבני, לבית־הדין

 א לשאול יבקשו מישטרת־ישראל
 בהא? האמת מה בדימוס הרב־פקד

 חומר מכירת לגבי רעייתו, של מותיה
 מחצב! לבעלי המישטרה של נפץ

 נ אותו ישאלו גם הם בנשק. וסוחרים
 וייצג ממכון הכימיקלים לגבי האמת
 לס אותם מכר אך להשמדה, שלקח
אשתו. דברי לפי הרים,

 פרט׳ לגלות תצטרך חכים ריבקה
 וליוג שלה, ההאשמות לגבי נוספים

 הסבר מלתת מנוס יהא לא חכים
 > וכל מכל להכחיש או ולהתגונן,

דבריה.
 מנוהו את החבלן מוצא בינתיים

 1לשע שוטרת למיקצוע, חברה אצל
 שו בן־גוריון: נמל־התעופה ביחידת
כאשתו. הציג שאותה אורבך,

 האר לעיתון שצולמה בתמונה
 בחברו חכים לשעבר השוטר הופיע

 מצ כשהוא אורבך השוטרת של
 אי! עכשיו — אישתי ״שרה אותה:

בשקט.
 ע התצהיר הגשת אחרי גם האם
 בת הרבני לבית־הדין חכים ריבקה
בשקט? ושרה יוסף יישנו אביב,

1 זוהר מרסל

 הגיע בעלה אחרת: גירסה לריבקה
מסוריה. רך בגיל לארץ

 עם לעבוד חכים התחיל 13 בגיל
הב לצבא בפתח־תיקווה. בפרדס אביו
 למשימה ויצא ,1940ב־ התגייס ריטי

למצריים.
 שלו הראשונה הפגישה נערכה כאן

 שנמשכה וההרפתקה, הסכנה עולם עם
 הצעיר חכים שנה. מארבעים יותר

 לסילוק בקורס להשתתף התנדב
פצצות.

 שההתבטא, כפי ידע, טרם הוא אז
 למיקצוע ״תהפוך הזו שההרפתקה

שלי״.
 נפל ביוון, דבריו, לפי שלחם, אחרי

 עם יחד נשלח הוא הגרמנים. בשבי
 באוסטריה למחנות אחרים שבויים
לפולין. יותר ומאוחר

 משומריו, להתחמק הצליח בדרך
 הצבא חיילי פעלו שבו לשטח עד הגיע

האדום.
 לפתח־ חכים חזר המילחמה אחרי
 הצטרפותו היה הבא השלב תיקווה.
.1947 היתה השנה להגנה.
 לו הוצע המדינה קום אחרי שנה

 צעדיו כחבלן. למישטרה להתגייס
 מחוז במישטרת היו כחבלן הראשונים
תל־אביב.

 הבלן חכים יוסף היה בתל־אביב
 פירק שנה 21 במשך המחוז. של ראשי
המרכז. במחוז מיטעני־חבלה חכים

 בקריירה האחרון החלק את
 כקצין־חבלה־ עשה שלו המישטרתית

הדרום. במחוז ראשי
 באוזני פעם לא התלונן חכים יוסף
 מיקצוע היה שבעבר ומכריו ידידיו

 ״במשך אפור. תפקיר חבלן־המישטרה
 לא שנים, 21 הזו, הארוכה התקופה

 אחד ביום־עצמאות אפילו אותי הזמינו
 היו מה חכים. התלונן המדינה," לנשיא

 שלו בקריירה ביותר הקשים הרגעים
כחבלן?
 לטפל כשהוזמן היה כזה אחד רגע
 לוד, בנמל־התעופה אוויר־אוויר בטילי

 מטוס־קרב סואץ. מילחמת בתקופת
 מייד נחיתת־אונס לבצע נאלץ צרפתי

 לעזוב הצליחו הטייסים ההמראה. אחרי
 על בשלום. ולהתרחק המטוס את

 שבתוכו המטוס רק נשאר המסלול
רגע. בכל להתפוצץ שעמדו טילים,

 ישב חכים יוסף המישטרה הבלן
 אחד מול שעות שש במשך לבדו

 את לפענח והצליח במטוס, הטילים
______ה.הז לי־הנשקכ לש סודותיו

 בפירוק קודם עסק לא הוא מעולם
טילים.

 נוטרלו פורק, הראשון שהטיל אחרי
 אחרי במטוס. שהיו הטילים יתר בקלות

 לי ״אומרים חכים: אמר הזה המיבצע
בלי מהעניין שיצאתי בר־מזל, שאני

 החבלן שבמיקצוע יודע אני אך פגע.
במזל". די אין
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 קרוב היה שבה אחרת עם
 עבודתו. שעות אחרי היתה *■למוות,

 דרכו את חכים יוסף עשה 1980 ביולי
 במיקרה רמת־גן. של הרחובות באחד
 נתגלה שבתוכו אגד, אוטובוס ליד עבר

מיטען־חבלה.
 עומד שהמיטען חשש שהיה למרות
 ורץ חכים בו אחז רגע, בכל להתפוצץ

שם הבתים, אחד של האחורית לחצר
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 נשואה, עדיין בשהיתה אותה הכיר חפים שנה. 14 מזה חכים יוסף מתגורר
לגט. בקלות להסכים עתה שמסרבת החוקית, האשה טוענת
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 האשה הרגישה שעבר בשבוע החבלןבדימוס. אשת סיפרה אלי," חזר ושוב
שקל. 50 בסך המזונות, דמי את להגדיל מסרב שבעלה החוקית

 ברחוב, שנמצא מיטען זה היה לא
 היה התחתון. העולם של מלכודת ולא
 שנה 14 במשך שהצטבר חומר־נפץ זה

 האשה חכים, ריבקה של בליבה
ילדים. חמישה לו שהולידה

 הקצין של אשתו גילתה השבוע
 לבית־הדין שהגישה בתצהיר בדימוס,

מדהימה. עובדה בתל־אביב, הרבני
 כקצין־ תפקידו שבמיסגרת ״בעלי,

 השמדת על ממונה היה חבלה
 הצהירה וחומרי־נפץ,״ חומרי־חבלה

 מלהשמידם, נמנע ״היה חכים, רבקה
 לבעלי חומרי״הנפץ את מוכר והיה

 כלי־נשק במכירת ולעוסקים מחצבות
וחומרי־נפץ."

 בתצהירה ציינה חכים רבקה
 שעימם אנשים שישה של שמותיהם

מיסחריים. במגעים בעלה בא היה
 בעלי היה כן ״כמו ריבקה: המשיכה

 שרותו בעת נוספים עסקים עושה
 כימיקלים מכירת כמו במישטרה,

 בשם...״ אדם בעזרת וייצמן, ממכון
 האשמה ועוד בתצהיר). מופיע (השם

 כספים הצטברו בעלי ״בידי חמורה:
 שאותם זר, במטבע בעיקרם רבים,

 שתי בעת לארצות־הברית, הבריח
לשם.״ נסיעותיו

 ריבקה שהגישה התצהיר בהמשך
 באמצעותם הרבני, לבית־הדין חכים

 ולנר, וזאב טירר אהרון עורכי־הדין של
בעלה: על כעסה מקור את הסבירה היא

 הילדים חמשת ואת אותי חכים יוסף
 עםאשה להתגורר ועבר שלנו, הקןזנים

 שרה את הכיר הוא אורבך. שרה בשם
 נשואה, שהיתה בעת ,1956מ־ אורבך
 קרובים איתה קשריו היו עת ובאותו
מבעלה. להתגרש לה עזר הוא ביותר.
 לקיים בעלי המשיך 1968 מאז

 היה זמן־מה ואחרי איתי, יחסי־אישות
אורבך. שרה אהובתו, אל חוזר

 והילדים שאני התקופה, אותה בכל
 חכים יוסף חי היה רעב, חרפת סבלנו

אהובתו. עם חיי־מותרות
מכתב־התביעה. קטע כאן עד

 חלה שלאחרונה סיפרה, גם האשה
 נאלצה והיא בריאותה, במצב הרעה

 נותרה לכן עבודתה. את להפסיק
 לחרפת־ כמעט הגיעה ואף במחסור,

רעב.
 בתביעתה, סיפרה חכים ריבקה

 לה שישלם ודרשה חכים ליוסף שפנתה
 שדי ואמר לה צחק הוא אולם מזונות,

 סכום — לחודש השקלים 50ב־ לה
 לא ומעולם רבות שנים לפני שנקבע
עודכן.

 הרפתקה
כמיקצוע

 נולד שהוא סיפר חכים ^וסן!
אך סורי. ממוצא להורים בצרפת,

נעד■ המישטדה: שר הואש■ קציו־החברה אשת
השמדתם ער ממונה היה שהוא חברה חומד׳ מנד
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