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התחתון
י ל י ס שי ^  הפסיכי המחלקה אנ

 היו רמלה בית־הסוהר של אטרית
 מיני לכל רגילים אומנם הם מופתעים.

 הוראה אבל חולי־נפש, של הצהרות
 ולכן אצלם. גם נדיר רבר היא ברצח
 את רייפלר (רמי) רחמים הזמין כאשר
 רצח הוא כי והתוודה בו, המטפל הרופא

 המטפלים ידעו לא ביטון, אורלי את
לעשות. מה בתחילה
מדבר רייפלר כי שהשתכנעו אחרי

 את רצח מתחרה חבורה מבני מישהו
 לא בת־ים. בחבורת כנקמה אורלי

התאמת.
 להיפטר ^
מהאיום ^

 בין מעניינת דמות הוא ייסלר ך*
 צעיר בתל־אביב. העבריינים 1

מבית־טוב שבא ויפה־תואר, גבה־קומה

ואשתו רייסלר אסיר
באזיקים חתונה

שה מהרעש בתל־אביב. דירות לבית
 בעלת־ התעוררה הפורצים שמיעו

 להחזיר רמי את לשכנע והצליחה הבית
 ולהיפגש שגנב, הרכוש כל את לה

 יחד בריזנגוף. בבית־קפה למחרת איתה
 אנשי- גם לרמי חיכו הבחורה עם

 הוא במקום. אותו שעצרו המישטרה,
מאסר. שנות לחמש אז נידון

 כבר היה מהכלא הפעם יצא כאשר
 רבים חברים לו היו מנוסה. עבריין
 שיטות כל את למד והוא הפשע בעולם

 גם הוא העולם־התחתון. של העבודה
 הצטלבו וכאן לכלא. לשוב לא החליט
ביטון. אורלי עם דרכיו

העב בין מה זמן שהיתה אורלי,
 להרוויח יכולה היא כי הבינה ריינים,

 קשריה בגלל סכנה. ובלי בקלות כסף
עבריינים הרבה הכירה המישפחתיים

 בניסיון גופתה. את בו וטמנו קבר לה
 לא המישטרה עם שעשה השיחזור
הגופה. את למצוא הצליחו

נ2פיי ^
סכיזופרני

 המשיך אורלי של העלמה הרי ^
 ושוב כרגיל, חייו את רייפלר

 בכלא בהיותו פריצות. בחשד נעצר
 כי גילה וכאשר קחלון, יפה עם התארס

 החתונה. תאריך את קבע בהריון, היא
 להתחמק הצליח לרבנות בדרך אולם

 לארץ הפיל אנשי־המישטרה, ממלוויו,
 נמלט עבריין היה הוא וברח. יפה את

 לגור עבר זו בתקופה וחצי. שנה במשך
 על־ידי לבסוף שנתפס ואחרי יפה עם

כאשר לאשה, אותה נשא המישטרה

לחקירה.
 את והעלתה התנגדה, המישטרה

 בחוק הרלוונטי הסעיף כי הטענה
 את מאפשר איננו בחולי־נפש לטיפול
 גמר לפני החשוד של אישפוזו
 קהלת בנימין השופט אולם החקירה.

 על והורה הסניגור, לבקשת נעתר
 בבית־החולים רייפלר של אישפוזו

הסתכלות. לצורך אברבנאל
 זו החלטה על עירערה המישטרה

 השופט בפני טען דנה זכי והקצין
 בית־מישפט כי אלוני, שאול המחוזי,
 אישפוז איפשר כאשר טעה, השלום
 החוק אין לדעתו, החקירה. סיום בטרם
זאת. מתיר

 כי לבית־המישפט הסביר הסניגור
 של גל בתוך הנמצא אדם של חקירתו

כרגע שנמצא כפי הסכיזופרניה, מחלת

 מחלת־נפש; פרי 1א ה־את־אמת ה
חיסל כי לרופא־הכלא גילה אסיר

סאיזמיה להיפטר כדי ביטון, אורית את  רגליים שיש יתכן וכי הגיונית בצורה
 כך המישטרה. את הזמינו להודאתו,

 המקרים אחד לפיענוחו כנראה, הגיע,
 בשנתיים המישטרה את שהטרידו

 אורלי של המסתורי העלמה האחרונות.
ביטון.

 כאחת ידועה היתה ביטון אורלי
 היא התחתון. העולם של היפהפיות

 עם שהתחתנה מאוד, נאה נערה היתה
 וכך בת״ים, ממעברת ביטון שלום
 היה בעלה העברייני. לעולם נכנסה
 הוא מבתי־סוהר, ויצא שנכנס עברין
 חבורת כראשי ידועים היו ואחיו

בת־ים. מעברת
 שלום הגיע וחצי כשנתיים לפני

 העלמה על והודיע למישטרה ביטון
 חזרה. ולא מהבית יצאה היא אשתו. של

 שאחיו אחרי מייד קרה שהדבר מאחר
 שוד בגלל נעצר שימעון, הבעל, של

 חשדה אחר, עבריין של בדירתו
לפר קשורה ההעלמות כי המישטרה

 נחקרו, אנשים עשרות הזו. השוד שת
 להפסיק המישטרה נאלצה לבסוף אך
כי החשד ראיות. מחוסר החקירה את

 נולד הוא ממש. של לעברין והפך
 הבינוני. מהמעמד להורים בתל־אביב

 ער מנגן גרמניה, יליד מוסיקאי אביו
 בארץ השנה ימות מרבית במשך היום

 טיפלה בולגריה, ילידת האם, מולדתו.
 אך בניה, בשני ובאהבה במסירות

 לתרבות יצא רמי כי מאוד מהר גילתה
רעה.

 בחברת מסתובב החל צעיר מגיל
 כמו קטנות בעבירות עסק עבריינים,

 על־ידי נתפס ו 5 בגיל אופניים. גניבות
 הראשון. התיק נגדו ונפתח המישטרה

 להרחיקו לפנימיה, אותו שלחו הוריו
 אך כל־כך, אותו שמשך הפשע מעולם

הגדולה. לעיר וחזר מהפנימיה ברח הוא
 לצה״ל, שהתגייס לפני קצר זמן
 ונשלח שונות עבירות בגלל נתפס

 של לתקופה תל־מונד לבית־הסוהר
 כאשר גם לימינו עמדו הוריו שנתיים.
 אותו ושלחו מבית־הכלא השתחרר
 בחיים שם להתחיל כדי לגרמניה,

 אביו עם הסתכסך רמי אולם חדשים.
קצר. זמן אחרי ארצה וחזר

פריצה היתה שביצע הבאה העבירה

 היא פשע. מעשי הרבה על וידעה
 ממכרים, כסף לסחוט תוכל כי חשבה
 למישטרה לגלות שתאיים כך על־ידי

 השמועה שביצעו. שונות עבירות על
 זו, דרך על עלתה אורלי כי אמרה,
 להפעילה ניסתה שהמישטרה אחרי

כמודיעה.
 ידעה המישטרה, של חשדה פי על
 בהרצליה, פריצה מעשה על אורלי

 ביניהם אנשים, כמה על״יד שבוצע
 כי ואיימה אליו פנתה היא רייפלר.

 לה ישלם לא אם למישטרה, זאת תגלה
 ידידים כמה עם שוחח רייפלר כסף.
 והם אורלי, של הכוונת על הם גם שהיו

 מהאיום ולהיפטר אותה לחסל החליטו
לגביהם. שהיוותה

 רייפלר סיפר בבית״הסוהר בווידויו
 את אחרים ואנשים הוא לקחו כיצד

 הלמו ראשון, לחולות במכונית, אורלי,
כרו אחר־כך והרגוה. בטוריה בראשה

 הזה (העולם בכבלים. נתונות ידיו
23.4.84.(
 הכלה כי חששו רייפלר של הוריו

 עסק, לה יש מי עם בדיוק יודעת איננה
 פתק, על אותה החתימו החתונה ולפני

 וכי עבריין הוא שרייפלר יורעת היא כי
 אולם בפועל. מאסר לעונש צפוי הוא
 חשוד שרייפלר אז ידעה לא יפה גם

 חייו כל את לבלות עלול הוא וכי ברצח,
בבית־הסוהר.

 רייפלר את הניע מה ברור לא
 על ולהתוודות למישטרה לפתע לפנות
 מקרין, דרור עורך־הדין סניגורו, הרצח.
 של התקף בעיקבות זה היה כי טוען

 זמן כבר סובל הוא שממנה מחלת־נפש
 לעצור המישטרה ביקשה כאשר רב.
 הרצח, בעבירת לחקרו כדי רייפלר, את

 מבית־המישפט וביקש מקרין, התנגד
 כדי להסתכלות, החשוד את לשלוח

לעמוד בכלל מסוגל הוא אם לברר

 סגור. מעגל לגרום עלול רייפלר.
 למישטרה לאמר עשוי שהוא מכיוון
 התקף, כדי תוך מסויימים דברים

 הנוכחי, הגל יחלוף כאשר ואחר־כך,
 עם פסיכיאטרית לבדיקה יישלח והוא
 הרופא יוכל לא שוב החקירה, סיום

החקירה. בזמן מצבו היה מה לגלות
 מדברי השתכנע בית־המישפט

 תעודה שקרא אחרי בעיקר הסניגור,
 הפסיכיאטר על־ידי שניתנה רפואית

 נאמר שבה סילפו, ד״ר בתי־הכלא, של
 מאחר יסודית, בבדיקה צורך יש כי

 מהתקף סובל רייפלר אם ברור שלא
 ממחלת־ או פראנואירית תגובה עם

ממש. נפש
 צו־איסור את הסיר גם בית־המישפט

 מתחילתה, הפרשה על שהיה הפירסום
 והסתכלות, לבדיקה החשוד את ושלח

 הודאת־ היא ההודאה אם לקבוע כדי
מחלת־נפש. פרי רק או אמת
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