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 אתמול, בערב שבע בשעה בערך בו
ארוחת־ערב. שאכל אחרי

 ברק יוסף החוקר כי לי סיפר ״טל
 של במקל אותו וחיכה פניו, על לו סטר

 עוד לי סיפר הוא ובביטנו. בחזהו מכוש
 אחרי דם, מלא פיו היה אתמול :י

חוקריו״. שלושת בידי נמרצות שהוכה
 דבר־מה לקלפהולץ סיפר טל אך
 באור הפריצה פרשת את שהאיר :וסף,
 של סוכן־הביטוח לדבריו, אחר.

 ביום לטל פנה פרידמן, דויד ־.יהלומן,
 הפריצה, לפני ימים שלושה :שלישי,

 ריתוך מכשיר לו שישאיל ממנו ׳ביקש
 ריתוך עבודות לעשות יוכל שהוא :די
 פרידמן אליו בא למחרת אביו. אצל
 במקומו לו ונתן אבד שהמכשיר יציין

 שהמכשיר טען, טל חדש. זכשיר
 המכשיר הוא היהלומן ברירת שנמצא

 ולא לו שאבד טען לקח, שפרדימן
אותו. לו :חזיר

 לא בערר, שדן שטרוזמן, השופט
 קבע הוא הפרקליט. תביעת את קיבל

 את המצדיק יסוד יש שלמישטרה
 במעצר, כשהוא טל של זקירתו
הרתכת. מציאת על התבסס

 מבין אמו
עברית ^

 פעם המישפט לבית הובא ל /ץ
 הארכת לשם במאי 17ב־ ■ונוספת

 בשבוע, השלישי יום זה היה ועצר.
 ביקשה המישטרה שבועות. ירב

 נציג נוספים. ימים לעשרה יעצרו
 רוצה אינו שטל טען ;מישטרה

 פרוינד השופט בפוליגרף. 'היבדק
 וציין למוצאי־החג, עד לשחררו ;ורה

 לא שהחקירה שלמרות :החלטתו
 ונפשי גופני במצב נמצא טל ;סתיימה,

 הוכה הוא כי לטענתו יסוד ושיש !שה,
 מוכן שטל שמע פרוינד :מעצרו.
 שבדיקה והציע במכונת־אמת 'היבדק

בהקדם. תיערך י
 איש־הביטוח נעצר החג למחרת

 שוחרר, ימים שלושה אחרי רידמן.
 נציג הודיע מעצרו על בעירעור :אשר

 החקירה, על ממונה שהיה !מישטרה
 הרצליה, ממישטרת כרמון מאיר וקד

הסתיימה. !!חקירתו
 טל הובא במאי 20ה־ השישי, ביום

 השופט בר־אופיר. יהושע השופט יפני
 שלחשוד המישטרה טענת את חיבל

 לעצרו והסכים גירסות מדי יותר יש
 נוספים. ימים עשרה1:

 קלפהולץ נקרא זמן באותו ..
 הוא שם בהרצליה. תחנת־המישטרה1:

 לחתום כרמון פקד על־ידי זתבקש
 מטל שנגבתה שהעדות טל :נוכחות

 שאינו היהלומן, החופשי. מרצונו ,יתנה
 וגרמנית, צרפתית אלא עברית זבין
 לצאת עומד שטל ששוכנע אחרי זתם

 חתם שהוא לו התברר אחר״כך 'ביתו.
 לו שידוע הודה הוא שבו מיסמך גל

 שלו סוכן־הביטוח עם חבר צטל
 היה טל של וחלקו לדירה, :פריצה
שנגנב. הווידאו :כשיר

הפרקליט, הפרשה על שמע כאשר
 את לראות וביקש לכרמון טילפן זוא

 כבר שהחומר הודיע הפקד אך ;חומר,
 הכנת לשם לפרקליטות ;ועבר

טל. נגד :תב־אישום
 השופט אצל שוב נוסף, בעירעור

 את לשחרר שטנגר ביקש !זטרוזמן,
 לרעת התעניין שטרוזמן השופט זל.
 נציג פרידמן. מחקירת עלה זה

 הסתיימה. שחקירתו טען !מישטרה
 הפרשה שלבי בכל שהתמצא חזטרוזמן,

 אם החקירה? הסתיימה ״איך !אל:1
 איך אז הווידאו את שם לא !רידמן

 אישר זאת בכל אך החקירה״? ;סתיימה
 כפי ימים, לעשרה טל של מעצרו ת1

בר־אופיר. השופט על־ידי !!נפסק
 לחמישה קלפהולץ נעצר בינתיים

 שבת בערב מביתו נלקח הוא מים.
 פורסם זמן באותו הנרות. הדלקת יפני

 לבקשת כביכול, נענה מהאינטרפול
 היהלומן אחרי ומחפש בלגיה זמשלת
מבלגיה. !!נעלם

 בגרמנית, ואחר־כך רצוצה בעברית
 אמרו ״הם מעצרו: על קלפהולץ ויפר

 הקטן ושהילד אשתי את שיעצרו יי
 ביום ברחוב יסתובב בן־הזקונים, מלי,
ידעו הם אבא״. ״אבא ויבכה מבת
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 ושכדי שלי, החלשה הנקודה שזאת
 כל על לחתום מוכן אהיה זאת למנוע

 לי ונתנו אכלתי לא ימים חמישה דבר.
 אותי לקחו תמיד מים. כוסות שתי רק

האוכל״. בזמן לחקירות
 מבלי קלפהולץ שוחרר לבסוף
בדבר. שהוחשד

 קבלה ^
במכונית ־יד

 הובא במאי, 29ה־ הראשון, יום ^
 הפעם מעצר, להארכת שוב *■טל

 כרמון פקד מצא. אליהו השופט לפני
 לדברי בחקירה. מיפנה שחל טען

 קבלה טל של במכוניתו נמצאה החוקר,
 ולטענת כלי־עבודה, רכישת על

 הרתכת עבור היתה זו קבלה המישטרה
 בעל־החנות על התבסס כרמון החדשה.

 את אחר־כך וזיהה אותה, שמכר
 במכונית נמצאה הקבלה הקבלה.
 שריכבו למרות כן״ לפני ימים שלושה

 ביום כבר המישטרה בידי היה טל של
 לעוד נעצר טל לראשונה. נעצר שבו

ימים. שישה
 הפרקליט בין שהוקלטה בשיחה

 שהמישטרה התברר וכרמון שטנגר
 טענה כאשר לבית־המישפט, שיקרה
 שבו ליום עד הרכב את בדקה לא שהיא

 שהרכב הודה כרמון הקבלה. נמצאה
דבר. בו נמצא ולא לפני־כן נבדק

 המעצר על ערר הגיש שטנגר
 דחה וולך וולך. דויד המחוזי לשופט

 גניבה זו היתה שלמעשה וציין אותו
 עם לדירה שנכנסו אנשים של ביתית
מתאים. מפתח

 הובא שוב ביוני, 2ה־ החמישי, ביום
 ביקשה הפעם מעצר. להארכת טל

 ההליכים. תום עד מעצר התביעה
 את יתן שהוא קבע שטרוזמן השופט

בחודש. 12ה־ הראשון, ביום החלטתו
 גיא פנינה טענה למעצר בבקשה

 פרץ שטל תל־אביב, מחוז מפרקליטות
 של בעניינו כוזבת הודאה מסר לדירה,

שלו. למעצר־שווא וגרם פרידמן,
אוק שבסוף נטען בכתב־האישום

 הביטוח לחברת קלפהולץ פנה טובר
 וביקש מבוטח, היה הוא שבה לביא
 התקין, הוא לתכשיטיו. מיוחד ביטוח
 את חברת־הביטוח, בקשת על־פי

 ואת המשוכללת האזעקה מערכת
 אושר השנה מרס בתחילת רק הכספת.
 אחרי שבוע התכשיטים. על הביטוח
 חברת־ את קלפהולץ תבע הפריצה
 לירות מיליון 120 של סך על הביטוח

הגנוב. הרכוש עבור

 התעלומה ^
גדלה ^

 שטרוזמן השופט של חלטתי ^
 טען באולם. הנוכחים את הקפיצה \ ו

 וצר החקירה בתיקי ״עיינתי השופט:
 אם — הזדרזה שהתביעה לקבוע לי

 באשמת לדין להביאו מקום יהיה בכלל
 דבר לקבל ובגסיון לדירה התפרצות
 דיברי מלבד ראייה אין במירמה.
 לא איש בעבירה. מעורבותו על הנאשם

 לא איש וגונב. פורץ הנאשם את ראה
 קשר עימו קשר שהנאשם כך על העיד

 דבר לקבל או לגנוב או לפרוץ כדי
במירמה.

 אומרים אינם הנאשם דיברי ״גם
 תיכנון מאשרים ואינם גנב, או שפרץ
 כדי קלפהולץ מישפחת עם קשר

הביטוח. חברת את להונות
שהתש לקבוע אלא לי נותר ״לא

 כמב־ לי נראית אינה הראייתית תית
 הרשעתו, את לוודאי קרוב טיחה

 עד אדם למעצר החלטה בעת כנדרש
מישפטו". שמתברר לפני ההליכים תום

 38 אחרי לביתו והלך שוחרר טל
 הוגשה כרמון החוקר נגד מעצר. ימי

 על בקרוב, יפתח שבירורה תלונה,
 חזרה לא הפרקליטות החשוד. הכאת

 סביב התעלומה אך מכתב־התביעה, בה
 היום עד כאשר גדלה הפריצה

 את לא למצוא המישטרה להצליחה
 התכשיטים את ולא הפורץ, עיקבות

הגנובים.
■ ציטרין בן־ציון

̂דה־ות
 מעוזיה את לפגוש שהלכתי 

 לגרוע עצמי את י הכנתי סגל
 אדם להיראות יכול כבר איך ביותר.
 איך אחת? ויד רגליים שתי לו שאין
 הראייה את שאיבד אדם להיראות יכול

 אל חדרו פגז ושרסיסי מעיניו באחת
פניו.

 קולו ברדיו. אותו שמעתי לראשונה
 את משך והאינטליגנטי העמוק
 בנכה מדובר כי הבנתי ליבי. תשומת

לידי נפל אחר־כר שהשתקם. צה״ל

 בהוצאת מחדש״, הכל ״להתחיל ספרו,
 בספר מקריאה מישרד־הביטחון.

 הנסתר מן יותר בו יש כי לי הסתבר
 לי היה נרמה הגלוי. מן מאשר

 איש סגל, מעוזיה כי מהקריאה
 הפצצת בעת קשה שנפצע הצנחנים

 על־ידי הגולן שברמת ״כרמלה״ מוצב
 מילחמת שאחרי בהתשה הסורים,

 ריגשותיו את מדחיק יום־הכיפורים,
האמיתיות.

לשוחח כדי בצהלה ביתו אל באתי

| | ח7|1|  בדירתו טגל מעוזיה |
 מכל משוקס בצהלה, #111| 11/

בריא. כאדם ומתפקד הבחינות

 של בווילה מתגורר הוא איתו.
 במיוחד שנבנתה מישרד״הביטחון,

 מינהל אדמת על צה״ל, נכי עבור
 לי מספר מעוזיה ישראל. מקרקעי
 נוספות, וילות כמה יש אזור שבאותו

 וילות צה״ל. נכי מתגוררים שבהן
 גם משרד״הביטחון מחזיק דומות

ברמת־אפעל.
 הבחנתי מכוניתי. את החניתי

 טריקו, וחולצת בג׳ינס לבוש בצעיר
 אלמלא השכנים. אחד עם משוחח

 שזה מנחשת הייתי לא ידו של הגדם
 חנתה בחנייה הבית. אל נכנסנו הוא.

 הפכה היא גם אמריקאי. מדגם מכונית
 צה״ל. נכי של המסחרי לסימלם כבר

 והמיוחד בפשטות, מרוהטת הווילה
 במיוחד, הרחבים המעברים הם שבה
 בחופשיות לעבור לנכים לאפשר כדי

כסא־הגלגלים. בעזרת
 אינו הרגליים, שתי קטוע מעוזיה,

 ללכת מעדיף הוא גלגלים. בכיסא נעזר
 בסנדלים נעול שלו הפרוטזות עם

 כאשר רק משתמש הוא בכיסא תנ״כים.
 הרחבה. באמבטייה להתרחץ הולך הוא

 מעוזיה וגינה. חדרים ארבעה בווילה
שקל 75 למישרד־הביטחון משלם סגל
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המדינה כל
התפעלה

השסע
את כשראתה

סגל משזיה
1זה בטלחיזיה.

של סיפורו
שניצח האיש

הטבע את
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נפלו. 17 ברמה ששו שלו הפלוגה חיילי שישים מתיד בקרב. שנפל עוזרי,




