
לי, ואמרו לביתי גדולה מישלחת הגיעה ואז
 הרוצח. הוא שלי שהבן חד־משמעית, בצורה

 שאני הנרצח למישפחת ויודיעו שילכו ביקשתי
 לפי נהוג, אצלנו, בהלוויה. להשתתף רוצה כן

 החשוד של שהמישפחה והמינהגים, המסורת
 להשתתף הנרצח ממישפחת רשות מבקשת ברצח

בהלוויה. י״
המישטרתית, לחקירה ובמקביל זה, מלבד
 פנימית. חקירה כזה במיקרה אצלנו מתנהלת
 את לעזוב הרוצח מישפחת חייבת כזה במיקרה

החקירות. כל לסיום עד הכפר
 רצו הם המטרה. היתה שזו יודע אני היום

כראש״המועצה. לשמש אוכל ולא אעזוב שאני
 להשתתף סופית, לנו, סירבה הנרצח מישפחת

בהלוויה.
ב־ השניה בקומה רפיק, של לחדרו עליתי

שרעבי פרקליט
השוטרים דם רוצים לא

 שנשוחח. כדי לסלון שיירד ביקשתי ביתנו,
 ונשבע הופתע, הוא חשוד הוא במה לו כשאמרתי

 עליו, לחצתי המעשה. את ביצע לא שהוא לי
 שאוכל כדי האמת, את יאמר שלמעני וביקשתי

דעתו. על עמד הוא אך לנהוג. כיצד לדעת

 סמויה, הקלטהס
מישטרתיים סוכנים

 שני לביתנו הגיעו הצהריים שעות ן*
בדקי חשוד רפיק, שבני, לי מסרו קצינים, ^
 שלך הבן עם ״תדבר לי: אמר אף מהם אחד רה.

 עם נגמור בוא, קטן. סעיף מזה ונעשה שיודה
 זה לך לעברו: וצעקתי התרגזתי הזה.״ הסיפור
 או לשלושים חף־מפשע ילד לשלוח קל כל־כך

 כל־כך צמא אתה מה בכלא?' שנה ארבעים
אותו. להאשים

 אליהם. יתלווה שרפיק השוטרים ביקשו אז
וחלחלה. פחד בו אחזו הבקשה, את שמע כשהוא

 בכפר־סבא, המישטרה לתחנת איתו נסעתי
 הוא אותו, עוצרים שהם הודיעו וכשהחוקרים

בחוזקה. אליי ונצמד בידי, החזיק
 הסברתי אותו. להרגיע וניסיתי איתו דיברתי

רב. זמן יימשך לא והוא נורא לא הוא שהמעצר לו
 נערכה המעצר שבתא לי, התברר מאוחר יותר
 לתא שהוכנסו אחרי סמויה, הקלטה לרפיק
 אותו, לדובב שביקשו מישטרתיים סוכנים
 בדיבורים, אותו משכו הם המיקרה. על לשוחח

 חף־ שהוא ושינן חזר רפיק אותו. להפחיד וניסו
 כי לו ונראה המעשה את עשה לא הוא מפשע.

 מילחמת בגלל היתה עליו שהעלילו העלילה
בכפר. החמולות

הת רבים לסעור. הרוחות המשיכו בינתיים
 טלפונית הודיעו כפר־סבא, למישטרת קשרו

 שלקחו וסאלח, אבו־עלי גם הרוצח. הוא שרפיק
 גירסות ומסרו העידו לבית״החולים, פאדילה את

 שכאשר כך כדי עד הגיעו הדברים מפלילות.
 לשוחח וביקשתי כפר־סבא למישטרת התקשרתי

המר לי ענתה לבני, בקשר הקצינים אחד עם
 להזדהות: שהספקתי לפני עוד בצעקה, כזנית,

שה כולם, כמו להגיד, רוצה אתה יודעת. ״אני
רפיקר הוא רוצח

טארק. האב, של סיפורו כאן עד
 ויותר יותר דמתה המישטרתית החקירה

 השכן, טייבה כפר תושב מישטרה, רס״ר לשוק.
 את להאשים כדי אליו שהגיעו עדים בביתו קיבל
 רק נרשמו, לא האלה העדויות אבל רפיק.

נשמעו.

ס
א

 הץ, קודם
כול אהד־כך

מע לבית מבית־מעצר העבירו רפיק ת
ב בלוד, •באשדוד, בכפר־סבא, היה הוא צר

 גיהינום שנת היתה זו יונה. כפר בכלא דמון, כלא
אל־חי. עבד למישפחת
 שהיתה מהא, מזועזעים. מהא, ואשתו, טארק

 אשר בבעלה, התאהבה כאשר לרפואה סטודנטית
 נזכרת: הראשונה, מאשתו למענה התגרש
 תיפקדו. שלא כמעט בבית־הספר, שלנו, הילדים
אמרו. הם לראש, לנו נכנס לא החומר

 מה חושבים הזמן כל אנחנו הזיכוי, אחר ״היום,
 והמלומדים המכובדים השופטים אילו קורה, היה
 לילד קורה היה מה מיקצועיים? כל־כך היו לא

 את לשכור הכספית היכולת את אין שלהוריו
טובים? עורכי־דין של שירותיהם
 לא זה בכנות, אבל, זכאי. יצא הבן ״עכשיו

שהיה.״ ממה חצי נשאר לא אפילו בן. אותו
 התל־ עורך־הדין רפיק את ייצגו במישפט

שיינמן. דן עורך־הדין עם שרעבי אריה אביבי

שרעבי: מספר
 כדי בתי־מעצר, לכמה רפיק את העבירו

 לאביו, מאוד קשור רפיק נפשי. לחץ עליו ליצור
 מסויים. לחץ אצלו יצר ביניהם ההתראות וחוסר

זאת. ידעו החוקרים
 ממנו סחטו הם תרגיל. לרפיק ערכו גם הם
 בית־ את הרצח בערב פקד הוא שאכן הודאה
 קצין של הבטחה סמך על ניתנה ההודאה הקפה.
יוכל שם בכפר־סבא, לבית־המעצר יוחזר שרפיק

הנאשם אבי
בהלוויה שישתתף הסכימו לא

 ורפיק למחרת, כשהגעתי אביו. עם להתראות
 עדות להגיש מייד לו הוריתי שעשה, מה לי סיפר

שההו קבע, בית־המישפט ואכן, מפורטת נוספת
 פיתוי תחת ניתנה שהיא משום קבילה, אינה דאה

והבטחות.
 באמצעות הקלטה־סמויה היתה אחרת פרשיה

 לדובב הצליחו כשלא המישטרתיים. הסוכנים
 פליטת־פה ורק ההקלטה את העלימו הם אותו,

 גילתה פלילי) לזיהוי מז״פ(המחלקה טכנאי של
קיומו. את לנו

 התובעת, הודיעה הדיונים במהלך כך: קרה זה
שבו הקלטה, ערכה שהמישטרה ביילין, הלנה
 את לשמוע ביקשנו רפיק. של המעצר אחרי עיים

 סליל שיש הטכנאי, הפליט ואז ההקלטה. תמליל
 אני אותו גם אם אותי ושאל נוסף, הקלטה
 של קלאסי מיקרה היה זה להעתיק. מעוניץ
ראיות. העלמת
 ננעלה שהמישטרה זה באמת שתמוה מה אבל

 החץ את תקעו הם רצח. שרפיק קונצפציה על
הבול. את סימנו ואחר־כך

 החקירות רוב את מוזרים. היו החקירה מהלכי
 הצלחנו ערכנו. עורכי־הדין, אנחנו, הרציניות
 הירצחו, טרם מאורס היה שפאדילה להוכיח,
 עם יצאה שארוסתו גילה הוא האירוסים שבזמן

האירוסין. את ביטל ושפאדילה אחר, גבר
 של בחייו להתנקש ניסו שפעמיים גם גילינו
 ממכונית לעברו שנורו ביריות פעם פאדילה.

 אלימה. בקטטה מעורב שהיה בעת ופעם נוסעת,
 על־ידי אז נעצר התקוטט, הוא שאיתו הגבר

המישטרה.

 בחומי בגזר־הדין התייחס ית־המישסט ^
 שהשופטים אחרי המישטרה. לחקירת רה ■6

 רפיק את זיכו וחסון, גולדברג גרוס, בדין, שישבו
 המיש־ ״חקירת חסון: השופט כתב אשמה, מכל
 ההתחלה מן יסודיים. פגמים בשני לקתה טרה

 מוטעות, יסוד הנחות שתי על החוקרים ננעלו
 בלתי־אמינות עדויות־שמיעה על מבוססות שהיו

 את שדקר הוא הנאשם כי ובלתי־מבוססות,
 נמנעו המיקרה את שתיארו עדים וכי המנוח,

 אבי מצד להם יבולע פן פחד מתוך מלהעיד
 וכי המקומית, המועצה כראש ששימש הנאשם,

עדים." לנטרל כדי לחצים על״ידו מופעלים
 ניהל לא ״צוות־החקירה חסון: השופט הוסיף

 לא ומהותיים חשובים ובמיקרים יומן־חקירה,
 חייבים שהיו ומעשים פעולות על מיזכרים רשם

 של קיומן את גילה לא הצוות מתועדים. להיות
 לפעולות ידו את נתן ואף סמויות, הקלטות

עדים.״ של והטרדה אזהרה
 את המישפחה, בשם הסיק, שרעבי עורך־דין

 בית־ החלטת על ״בהסתמך המתבקשת: המסקנה
 היועץ זמיר, ליצחק קובלים אנחנו. המישפט

 המיש־ תונחה שלהבא כדי לממשלה, המישפטי
 כי אם האמת. את לגלות כדי למאמץ־יתר טרה

 ואין אנשי־המישטרה, של דמם את רוצים איננו
לדין. בהעמדתם עניין לנו

 על־פי פועלים אנו הפיצויים, נושא ״לגבי
אותם.״ לתבוע האפשרות את שוקלים אנו החוק.

בביתו הנאשם אב
שנת־גיהינוסד היתה ,זו

 בבדיקת גם נמשכה המישטרה טעויות מסכת
 טען החשוד הבחור בחור. אותו של האליבי

 אצל ואחותו אמו עם שהה הוא הרצח שבשעת
 התברר שערכנו בבדיקה בטייבה. רופא־שיניים

 לרד הבחור של אמו הגיעה הרצח שלמחרת לנו,
 היתה היא שאכן ושיאשר שישקר וביקשה פא
הופרו. והאליבי סירב, הרופא אצלו. בנה עם

שרעבי. הסניגור, של דבריו באן עד

• ת 4*  גלמי־אמיגו
ת סו ס מגו תי- ל ג ו

הנאשם של ביתו
שהיה ממה חצי נשאר לא




