
״דובק״ לחברת ״84 הנבחר ,.המוצר
 עם שעבר בשבוע בילה להט, שלמה תל־אביב עיריית ראש
וכלכלה. תעשיה אנשי

 למוצרים ההוקרה תעודת את צייץ העניק מעמד באותו
 ״.1984 הנבחר ״המוצר בתואר שזכו מצטיינים

 אשר הסיגריות, יצרנית ״דובק״, חברת היתה הזוכים בין
 בתואר. וזכתה השונים במיבחנים עמדו מוצריה

 דוידור, למאור התעודה את מעניק העירייה ראש בתמונה:
״דובלך. של ופיתוח מחקר שיווק, אגף ראש
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 המוצעות הדירות מחירי כל
אהה בחוברת - בארץ למכירה

שיג כני לה דו ם. ב תוני ע ה

ה צ פ  03־337056 - הפצה גד לדוכגים: ה
03־229353 - פרסומאים סער שנתי: מנוי
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 על נחקר כאשר אותו. עזבה ולא הזמן
 העלה אשתו של במכוניתה הפגיעה

 נעשה הדבר כי הרעיון, את מייד
בו. לפגוע כדי רומניים, סוכנים על־ידי

 לא מפיו, וחזרה שעלתה זו, גירסה
 הראשון הכיוון החוקרים. את שיכנעה

 פיגוע היה המישטרה חקירת של
 המכונית הוצתה שבה הצורה חבלני.

 שהצית מי ראגה. עוררה תל־אביב בלב
 בהתזת רק הסתפק לא המכונית את

 הניח אלא ובהצתתה, מושביה על נפט
 פלסטיק קופסת שלה האחורי במושב

רימונים. שלושה ובה
 למקום שהוזעקו מכבי־האש

 האש את לכבות הצליחו השריפה,
 במכונית, חיפוש ערכו כאשר במהירות.

 ונדהמו החרוכה הקופסה את גילו
 הרימונים. שלושת את בתוכה לגלות

 נטולי היו צה׳ל, מתוצרת הרימונים
 נעטפו הם בחוט. וקשורים ניצרה

 אילולא בקופסה. הושמו וכך בגרביים
 שורפת האש היתה מכבי־האש הזדרזו

 מתפוצצים היו הרימונים החוטים, את
 בחיי קשה ופגיעה רב הרס וגורמים

 הסקרנים הצופים קהל של חייהם אדם.
 מהתפוצצות בנס ניצלו ומכבי־האש

הרימונים.
 לפני כי במישטרה העידה שכנה
 דובון, לבוש גבוה, גבר ראתה השריפה
 נוספת עדות המכונית. ליד מסתובב
 של בדמותו הגבר את תיארה

 של נוספת חקירה מרומניה. עורך־הדץ
 בגירסתו דבק הוא דבר. העלתה לא אבן

 כאשר אולם, ממנה. זז ולא הרומנית
 הוא כי נתגלה במכונת־אמת נבדק
שקר. דובר

 ובערב ממנו הירפתה לא המישטרה
 ביקש הוא נשבר. בינואר 17ה־ של

 חזר ואז דקות, כמה אשתו עם להתייעץ
 הצית אשר הוא כי והודה החוקרים אל
 שלוש כי להם סיפר הוא המכונית. את

 חדש כעולה לזכותו שעמדו השנים
 את להחליף רצה והוא להסתיים עמדו

 חדישה במכונית אשתו של מכוניתה
 כעולה זכויותיו ניצול תוך יותר, ויקרה
 המכוניות ששוק מכיוון חדש.

 לא והוא טוב היה לא המשומשות
 בסכום המכונית את למכור הצליח

 המכונית, את לשרוף החליט שביקש,
 ולקנות דמי־הביטוח, את עבורה לקבל

חדשה. מכונית
מראש, הדבר את תיכנן כי הודה הוא

 בשירות לכן קודם חודש היה כאשר וכי
 שלושת את גנב ביחידתו, מילואים

 גם הוא ביתו. ליד והטמינם הרימונים
 גניבת את המישטרה עם שיחזר

והסתרתם. הרימונים
 לפני הגישה פרידמן רות התובעת

 וביקשה אבן, נגד כתב־אישום שבוע
 היא תום־ההליכים. עד מעצרו את

 האמצעים כי ולד, דויד לשופט אמרה
 להיפטר כדי האיש נקט שבהם

 ומסוכנים. מוזרים לה ניראו ממכוניתו
 המכונית של בהצבתה הסתפק לא הוא

 מילכד אלא ובהצתתה, מרוחק במקום
 כאשר תל־אביב, בלב ברימונים אותה
 אמור והוא קלפים, לשחק הלכה אשתו

הילדים. על לשמור היה
 מסוכן האיש כי טענה, התובעת

 תום־ עד לעצרו יש וכי לציבור
 חנוך, כרמלה הסניגורית, ההליכים.

 היא בערובה. שיחרורו את ביקשה
 ועל ברומניה הציוני עברו על סיפרה
 כי מכחיש הוא כי ואמרה שם, סיבלו
 בכל הודה לדבריו, המכונית. את הצית

 אשתו של מעצרה את למנוע כדי רק
 כי הצהירה, הסניגורית ערב. באותו
 הודאות על משפט־זוטא ייערך

הנאשם.
 נסיבות את שקל ולך השופט

 אבן את לעצור והחליט המיקרה,
 ציטט הוא להסתכלות. אותו ולשלוח
 אבן, של ממיכתביו אחד מתוך מישפט
 בישראל: רומניה לשגרירות שנשלח

 של פעולה לכל אחראים תהיו .אתם
 ואצא משהו לי יקרה ואם רומניה, סוכני
 השגרירות,' את מפוצץ אני — בחיים

לשגרירות. אבן כתב
 באדם שמדובר הרושם תחת .אני

 ממופרעות הסובל לחברה, מסיח
 שהחליט השופט ציין חריפה," אקוטית

הנאשם. של פסיכיאטרית בדיקה על

■ אלח אילנה

 רמזו אגוו־ת־ישראר ראשי
תפסיק נטהמישטרה רצונם ער
 בבני־ברק, החטיפה חקירת את
 עיסקות נחשפו במהדכה כי

אחרות רבות סודיות ברבריות
שאלה ך* ה ה שונ א ר  ששאלו ה

 אנשי־המישטרה, עצמם את 1 (
 שהתלוננה המישפחה לבית שהוזעקו

 טעות פה אין .האם היתה: נחטף, בנה כי
במישפחה?"

 ישיבת ראש ברזילי, שמריהו האב,
 סיפר בבני־ברק, שימעון מישכן

 בן בתורה, העילוי שבנו בהתרגשות
 שנחטף, והודיע אליו טילפן ,16ה״

 אלף 250 של כופר דורשים וששוביו
לשחררו. כדי דולר

 סביבם הביטו לובשי־המדים
 הצנועה, הדירה את סקרו בתדהמה,

 שהאב החוטפים סברו איך להבין וניסו
 עתק סכום לגייס רצה, אילו גם יוכל,

זה.
 השובב הבן שידע מה ידעו לא הם

כסף. לקחת ממי שיש —
 שיחות שבע

טלפון
 דאגה היתה כך משום ווקא ך*

 בבני־ברק. החרדי בריכוז גדולה 1
 שהבן השערה העלה מישהו אומנם,

 לא תכשיט שהוא (.מוישל׳ה׳׳), משה
 חצרות בין למילחמות קורבן נפל קטן,

 של היסודית עבודתה אבל אדמו״רים.
 חשפה הפרשה בפיענוח המישטרה

 בני־ברק, מיסתרי את החוק אנשי לפני
הלא־דזוקיים. עסקיה שלל על

 בצילצול התחיל ה״חטיפה״ סיפור
הבן הודיע שעבר הרביעי ביום טלפוני:

 אצל שערך ביקור שבמהלך לאביו,
 — שניים אותו לכדו בירושלים, אחיו
 — לקחו ובאיומי־אקדח — וערבי יהודי
לחיפה. איתם אותו

 למישטרה, מייד כך על הודיע האב
 במישטרת למערך־חירום. שנכנסה

 קידמי. פיקוד חדר הוקם דן מרחב
 מישטרה אנשי מאות שכלל הצוות,

 עם ומתן משא לצוות חולק בסך־הכל,
 בלשים, חוקרים, כופר, צוות החוטפים,

 פסיכולוגים, התישאול, מיחלק אנשי
 המישטרה פלילי. לזיהוי מומחים
 דגם על־פי מוגברים, בכוחות נערכה
 ורציחתו חטיפתו פרשת אחרי שהוכן

׳־י מסביון. ירדן אורון של
 הטלפון לשיחות צותתה המישטרה

 להוציא דאגה היא .המישפחה. של
 את לסקל שלא כדי צראיסור־פירסום,

הבאה. לשיחה והמתינה המשא־ומתן,
 להוריו. הנער טילפן פעמים שבע

 באופן להחליט קשה היה קולו על־פי
 למרות נחטף, אכן הוא אם חד־משמעי
 דברים אמר לא הוא אלה שבשיחות

 מהי החוטפים, רוצים מה כמו: ברורים,
 מאיימים ומה שלהם, שעת־השין

ישולם. לא הסכום אם בו לעשות
_ שסיפור הבינו בשטח החוקרים

ביותר. תמוה הוא החטיפה
 נתקלו השונים הצוותים ראשית,

 ברור היה בעיר. רבה בעויינות
 סביב שהתגוררו הרבים, שלאברכים

להסתיר. מה יש הבניין,
— העלתה מאומצת חקירת״שדה


