
גרינצווייג החיות תת

 או - וצינית חסיוה מתנהלת האם
■חסי־ציבוו שו כוזבת מערכת

לחקירה־ סימפטום היא גרינצווייג.
-*• שהתרחש פוליטי, רצח של לא־חקירה

בגין. מנחם של מישרדו מול
 לא שבהם חודשים, חמישה אחרי
 בא זה, כהוא החוקר הצוות התקדם
גדול, ברעש הדרמאתי. המיפנה לפתע
 נודע לעיתונות, בהדלפות מלווה

 חיים — ירושלמים שני שנעצרו
אברג׳יל. וראובן תורג׳מן

 שנולדו ירושלים, תושבי שניהם
 אברג׳יל מוסררה. בשכונת וגדלו

 לפנתריס ׳70ה־ בשנות השתייך
בעבירות הורשע 1975ב־ השחורים.

רותח׳

 של נאמן בן דני, אולם תפגע. —
להחריש יכול לא העובדת, ההתיישבות

 במקום נכח עצמו שהוא מה־גם —
הרצח.

 אך לצלמו, ניסה הזה העולם צוות
 רוצה לא ״אני מהמצלמה. התחמק הוא

לצלמת. הסביר אותי,״ גם יחסלו שהם
 ״במו
בארמטיגה"

 הנוכחים אמת? דני דובר אם ^
להאמין בתחילה נטו במקום 1 1

 אמיל את רצח מי יודע ני
* \ / ה הצעיר אמר גרינצווייג!״ /

 עמד הוא ברישול. לבוש מזוקן,׳שהיה
 בכיכר מישמרת־הזיכרון חברי מול

 שנערכה בתל־אביב, מלכי־ישראל
 לפני עכשיו. שלום מפגין רצח אחרי

 פירטי את שטח הוא לו, שהאזין מי כל
המרתק. סיפורו

 להזמין מיהר במקום הנוכחים אחד
 להתקשר דאג וגם המישטרה, את

 העולם כתבי הזה. העולם למערכת
 סרגוסטי, וענת ציטרין בן־ציון הזה,
 חצות. אחרי 1 בשעה למקום, מייד באו

 כמו התרשמו, הם דבריו את כששמעו
 מליבו בודה שהאיש במקום, האחרים

השוטרים שגם נראה, היה הסיפור. את
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 דופן ליד ניצב יל אביג למטה: גנוב. נשק או גנוב רכוש בהחזקת חשוד
 נמצא לא שבו החיפוש, בעת המישטרה על־ידי שפורק בביתו, המירפסת

גרינצווייג. רוצח על מידע לו שיש טענה שהמישטרה אחרי נעצר הוא דבר.

דומה. למסקנה הגיעו אותו שתיחקרו
 אחרי שנה חצי כמעט השבוע,

 תצלומי המישטרה פירסמה הרצח,
 מידע יש־כביכול שבידיהם העדים,
 תעלומת־ לפיתרון להביא העשוי
 של פניו מופיעים מהם באחד הרצח.

 של לדיוקנו להפליא הדומה אדם
 מתייחסת המישטרה התמהוני. הצעיר

בפרשה. עד־מפתח כאל אליו
 מלכי־ בכיכר עצמו שהציג הצעיר,

 סיפר נען, קיבוץ בן דני, בשם ישראל
הבא: הסיפור את

 החל לדבר, שהמשיך ככל אך לגירסתו.
בליבם. לכרסם הספק

 נענה דני ניידת. הופיעה בינתיים
 להם ומסר לו, שקראו לשוטרים ברצון

 לדבר התחיל הוא אחר־כך גירסתו. את
 עבריים, משוררים על בהתרגשות

 מדרגות לכיוון רץ זמן־מה וכעבור
 ניסה למחרת ונעלם. בניין־העירייה

 הפרטים את לאמת הזה העולם כתב
 בלתי־מדוייקים היו הם דני. שמסר

 את בדה שהוא החשש ובלתי־אמינים.
אחר־כך ודאי. הפך מליבו הסיפור כל

כש שנים. לשלוש ונכלא שונות,
 הוא חייו. את משקם החל השתחרר,

 עסק ובעל ילדים לשני אב נשוי,
ירושלים. במרכז לדיברי״מאכל מצליח
 רצח בפרשת מעצרו על

 לענת אברג׳יל סיפר גרינצווייג
סרגוסטי:

 בת בתי שמעה לפנות־בוקר 2ב־
 לה אמרו בדלת. חזקות דפיקות ה־סז
להם. פתחה והיא מישטרה, שזה

אנשים שישה הביתה נכנסו

*שי.* המיסתווי העד
 מול עכשיו שלום הפגנת בעת שצולם כפי התמונה) של

מתנגדי לצד עומד הוא ראש-הממשלה. מישרד

 טען המזוקן הצעיר הרחבה. בשולי שניצבו ההפגנה
 י— העולם בדיקת הרוצח. מיהו יודע שהוא הרצח אחרי

 עתה גירסתו. את אוששה לא המישטרה ובדיקת הזה
מעדי־המפתח. כאחד תמונתו המישטרה פירטמה

 צה״ל קצין אשת היא שלו ידידה
 של בנה עם נפגש הזה הקצין בקבע.

 נוסף אדם ועם ידועה פוליטית אישיות
 תיכננו השלושה בירושלים. בדירה
 פיטורי את למנוע כדי חריג, מעשה
 כשר־הביטחון. מתפקידו שרון אריאל
 שלום מפגיני היה שנקבע היעד

הרימון. את שסיפק הוא הקצין עכשיו.
 לי שסיפרה היא הקצין של ״אשתו

 וגם בה, בוגד שבעלה משום גם כך. על
 את לשאת יכולה היתה לא שהיא משום
 דני הסביר הרצח,״ אחרי החבורה מעשי
 החליטה מדוע ודרמאתי, רם בקול

לדבר. ירידתו
 בכך, הסתפקה לא היא לטענתו,

 רצח בין הקשר את לו והוכיחה
 הערים בראשי ההתנקשות גרינצווייג,

 בגדה ערביים ילדים של ורציחות בגדה
יהודיים. מתנחלים בידי

 יסורי לו יש לדבר. המשיך רני
 את יסגיר הוא אם כי אמר, כך מצפון,
ידידתו שהיא — שאשתו הרי הקצין,

 אנשי לפני גם הופיע שהוא הסתבר,
 וסיפר בירושלים מישמרת־המחאה

דומה. גירסה להם
 היא התימהוני הצעיר פרשת

 רוצחים כיצד ביותר הטובה ההוכחה
רצח־ חקירת את המישטרה חוקרי

 העירו ובעוזים. באקדחים חמושים
 צו־חיפוש להם שיש ואמרו, אותי

 הבית את הפכו הם לחומרי״נפץ. בקשר
כלום. מצאו ולא

 אליהם שאתלווה ממני ביקשו
אני אם שאלתי לתחנת־המישטרה.

שאל:
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 על״ידי המבוקשים העדים תמונות פורסמו מדוע
 תעדיס ע* כשזיכו־ונם חדצח, אחרי סנה חצי דק הרטהמיש

טס* מטוס כבר הפוטנציאליים
 בעלי לפתות בכוחו שאין כל״כך צנוע כספי פרס הוצע מדוע
לחם! הידוע את לסטור אפשריים מידע
 במישטרה, כמקובל צוות-חחקירח, הוחלף או רוענו לא מדוע
סתום? למבוי למעשה, שהניע, אחרי
 גרא/יי נהתנקיזות בזמני עונחסודז אמזיס נחקרו האס

ח״י*7מ חאקיגי גבדק והאס בגדה, הערים

פ




