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ת חו שי  טלכון ב
ואכזריות מפחידות

ה המטלפן של האחרון קורבן ^
 חיים בדימוס השופט היו אלמוני 1 !

 שבועיים, לפני מישפחתו. ובני דבורין
 של לביתו גבר התקשר לילה, בעת

 לו והודיע בתל־אביב, בדימוס, השופט
 של בתו וכי מבית־חולים, מדבר הוא כי

 ב־ נפצעה דבורין, עורכת־הדין השופט,
תאונת־דרכים.
דבו פנינה האדמונית עורכת־הדין

 מיש־ בכמה לאחרונה שהתפרסמה ריו,
 של מישפטן ביניהם מסעירים, פטים
 של כלתו היא גרנות, ואביבה יערי חווה

 אולם זוהר. לבנו נשואה דבורין, השופט
ב יום באותו היתה לא דבורין פנינה
בלונדון. בעלה עם היתה היא ארץ,

 את שאל והמודאג הנדהם השופט
 הרי בית־חולים? באיזה ״אבל המטלפן:

לא המטלפן בלונדון?״ נמצאת היא
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ולקוחה מקרין פרקליט
התאבדה!" ,,היא

 לבתו מתכוון הוא כי ואמר התבלבל
השופט. של

השו שאל לליאורה?״ מתכוון ״אתה
ענה: והקול בתו, על חושב כשהוא פט,
 ב־ ונמצאת נפצעה היא ליאורה, ״כן,

 מיספר־ את ביקש המטלפן חדר־מיון."
 להודיע כדי.שיוכל הבת, של הטלפון

לבעלה. גם התאונה על
 וללא נוספת מחשבה ללא השופט,

 בתו. של מיספר־הטלפון את מסר חשד, .
בבי טלפון נתקבל ספורות דקות תור —

סמ קול בעל גבר השופט. בת של תה
דבו־ השופט אביה, כי לבת אמר כותי
אנוש. במצב בבית־החולים נמצא רין,

 נדדו ובעלה והבת ואשתו השופט
 בסביבות בתי־החולים בין שעות כמה

 רק רעהו. את איש וחיפשו תל־אביב,
 של בחדר־מיון נפגשו כאשר שחר, עם

 קורבן נפלו כי להם התברר בית־חולים,
המטלפן. של אכזרית למהתלה י■

 הפסיכיאטר ^
המדומה

 עיקבו- על מתחקח מישטרה ך*
חודשים כבר המטלפן של תיו \ (

 היתה לא דבורין מישפחת אחדים.
שלו. הראשון הקורבן

מד משכנע, קול בעל גבר המטלפן,
 אשכנזי. במיבטא רהוטה עברית בר

האר או השלושים בשנות נשמע הוא
ובבירור. לאט מדבר והוא שלו, בעים

ל מפעם נוהגים ובני־נוער ילדים
מטל הם בטלפון. אנשים ״לשגע" פעם
 במדריד שמצאו למיספרי־טלפון פנים

 בפח. ולהפילו בקורבן לשטות ומנסים
 שלמה סידרה ברדיו שודרה שנים לפני
ש היתוליות, טלפוניות מתיחות של

או אנשים. של תמימותם על התבססה
אכז אינן אלה מהתלות כלל בדיר לם

 הנמתח לקורבן. מזיקות ואינן ריות
 המטלפן עם יחד לחייר אחר־כר יכול

הטלפונית. המתיחה על
 לשופטים האלמוני המטלפן אבל

 חביבות אינן מתיחותיו זה. מסוג אינו
 מתמקד הוא היתוליות. אינן וכוונותיו
 ונראה בארץ, המישפטית בקהיליה

חו נטיח לו יש ביותר. בה בקיא שהוא
 עוסקות מתיחותיו כל וכמעט לנית,
 בעיקר פונה הוא בפציעות. או במוות

בעי שהתפרסמו ועורכי־דין לשופטים
זמן. באותו תונות

 התנהל כאשר וחצי, חודשיים לפני
לי בשעת התקבלה המרתק, המישפט

 של בביתו טלפון שיחת מאוחרת לה
 מסניגו־ אחד מקרין, דרור עורר־הדין

 הזדהה המטלפן יערי. חווה של ריח
 של הפסיכיאטר סילפן, פטר כד״ר
 למקרין אמר והוא בתי־הסוהר, שרות

 והיא להתאבד ניסתה יערי חווה כי
בבית־החולים. קשה במצב נמצאת

 אחד, דבר בחשבון לקח לא המטלפן
 המישפטים באחד חקר מקרין שדרור

 פטר הד״ר את מזמן, לא עסק בהם
 את זכר הוא בבית״המישפט. סילפן
 שמישהו וחשד הפסיכיאטר, של קולו
 לבית־הסוהר טילפן מקרין אותו. מותח

שקר שהכל לו והתברר נווה־תירצה,

דבורין שופט־בדימום
בתאונה!״ נפגעה ״הבת

 לביתו האלמוני טילפן זמן באותו
 הציג חווה, של בעלה יערי, אהוד של
 סיפור. אותו וסיפר כסילפן, עצמו את

הפסי של קולו את מכיר שאינו יערי,
 שם לבית״החולים, ומיהר נבהל כיאטר,
ושלמה. בריאה שאשתו לו התברר

לתע קורבן היה מקרין עורר־הדין
 לפני האלמוני. המטלפן של נוסף לול

 על בעיתונות ידיעה התפרסמה שבוע
כ מקרין הופיע שבו מסויים מישפט
 הנאשם של שמו נזכר ביריעה סניגור.

שהח שטרוזמן, אורי השופט, של ושמו
מעניי מישפטית החלטה זה בתיק ליט
 השופט טילפן לילה באותו נת.

 לו ואמר מקרין של לביתו שטרוזמן
 של הפסיכיאטר אליו טילפן עתה שזה

 כי לו ואמר סילפן, הד״ר בתי־הסוהר,
 מאוד, קשה נפשי במצב נמצא הנאשם

 העברתו לשם מיוחד בצו צויר ויש
אברבנאל. לחולי־נפש לבית־החולים

 סיפר סילפן כי לסניגור אמר השופט
מק אל ישירות להתקשר גם שניסה לו

בי שהוא נמסר ממישרדו אולם רין,
 אצל אדום אור עורר הדבר רושלים.

 הקודמת בשיחה נזכר הוא מקרין.
 יערי, חווה בעניין מ״סילפן״ שקיבל

 בירושלים, יום באותו היה לא כי וידע
 למסור היה יכול לא ממישרדו ואיש

למטלפן. כזו ידיעה
 באבו״ לבית־המעצר טילפן מקרין

 שחשד, כפי כי, לו והתברר כביר,
 נורמאלי מצבו שם, נמצא עדיין הנאשם

 יסודה. בשקר הטלפונית הידיעה וכל
 שטרוזמן השופט אל טילפן מקרין
 ביקש השופט אבל כך, על לו וסיפר
 אל גם ביטחון ליתר להתקשר ממנו
 הוא לא כי ולוודא סילפן של ביתו

 מקרין בין שהיתה בשיחה שטילפן.
 הפעם זו אין כי התברר לפסיכיאטר

 לסילפן מתחזה שהאלמוני הראשונה
הודעות־שווא. בשמו ומודיע

 קלסתרון
גפשי

ה כי מתברר, אחדים מקורות ף*
 משופטי לכמה גם התקשר *■/מטלפן

 על להם והודיע העליון, בית־המישפט
 בתל־אביב מחוזית שופטת של הירצחה
 לכמה טילפן הוא להלוויה. והזמינם
 הערות להם והעיר בתל־אביב שופטים

מהשופ אחדים שנתנו. פסקי־דין על
אותו. הקליטו טים

את לאתר ומנסה חוקרת המישטרה

 שבד־ כי כך על והתעקש שילנסקי
 מדורי־ אינדיאני שם הוא מישפחתו

 ליו״ר כל־שהיא קירבה ללא דורות,
 וסגן־השר הכנסת של הפנים ועדת

שילנסקי. דוב חרות ח״כ לשעבר,
 של הפתעותיו נגמרו לא בכך אבל

 שי־ כי לו התברר מהרה עד הקונסול.
מגדלי חלוץ גם הוא האינדיאני לנסקי

 והקרה, הצפונית במונטנה הוורדים
בחממות. ורדים בגידול חיל שעשה

 שבט בן שילנסקי, דאמן למד והיכן
 החממות מלאכת את ממונטנה, הסיאו

 של לחקלאות בפקולטה הפלסטיות?
ברחובות. העברית האוניברסיטה

ורבות זאת חוויה מדענים. 5000

 סלע, יעקב(״יאקי״) על עוברות אחרות
 עסקן תל־אביבי, רואה־חשבון בעבר

 רמת־השרון) מועצת מוניציפאלי(יו״ר
 וכיום הצעיר), הדור חרות(יו״ר ופעיל

בסן־פרנציסקו. ישראל קונסול
 בסן־ קונסוליה יש מדינות 68ל־

 אחת מהן. אחת היא וישראל פרנציסקו,
זאת קונסוליה של לקיומה ההצדקות

 שסיפר כפי קליפורניה, בצפון
 בחופשת־מולדת, בארץ הנמצא סלע,

 פוסט: גירוסלם הירושלמי ליומון
 העובדים הישראליים המדענים 5,000
 הטכנולוגיה מרכז הסיליקון, בעמק

 אחת לפניו. הולד ששמו המתקדמת
 החל עת לעצמו, קבע שסלע המשימות

היא שנתיים. לפני במקום בשרותו

 ודפיקות־לב פחדים הגורם האלמוני
 המכיר אדם זהו כי ברור רבים. לאנשים

 ואת בתי־המישפט פעילות את היטב
והפרקליטים. השופטים

 אדם זהו כי היה החשדות אחד
 אינו אך בבתי־המישפט, הרבה המבקר

 התברר אבל נחקר, כזה אדם שם. עובד
 נערכת כרגע לעניין. קשר לו שאין

 עדיין לה ואין שונים בכיוונים החקירה
תוצאות.

 גם נעזרת המישטרה כי לשער יש
 של נפשי קלסתרון שיבנה בפסיכולוג

 של ביותר המפורסם המיקרה המטלפן.
 כמה וערך לאחר בטלפון שהתחזה ארם

 של המיקרה היה אכזריות, שיחות
 אורון של חטיפתו בעת פפר, דורון
 יפה־ צעיר פפר, .1980 בשנת ירדן,

בחוטף התחזה טובה, ממישפחה תואר,

ספר נדון
ירדו!" אורון את ״חטפתי

 מישפחת עם שיחות־טלפון כמה וערך
 אז שהתנדב נתן, אייבי ועם הקורבן
 פפר, נתפס כאשר למישפחה. לעזור

 לחטיפה קשר כל לו היה שלא התברר
 טובת־ כל להשיג רצה לא גם והוא
 ילדותי דחף זה היה ממעשהו. הנאה
 לזכות העניינים, במרכז להיות חולני

 המיקרה באמצעות ריגעית, בחשיבות
הציבור. את שהסעיר הטראגי,
ולמא בפועל למאסר אז נידון פפר

 ונמרצת, חזקה אשה אמו, על־תנאי. סר
 מנשיא- חנינה עבורו להשיג הצליחה
 זמן לאחר לחופשי יצא והוא המדינה,

 שוב נעצר שיחרורו לאחר אולם קצר.
 וחפצים מכונית גניבת של באשמות

 נשלח פפר כספי. חסרי־ערך אחרים,
 פסיכיאטרי בבית־חולים להסתכלות

 למישטרה הוסגר הוא משם. וברח
 שפורסמה עליו כתבה בעיקבות

.1982 בדצמבר בהעולס־הזה
נמ האלמוני המטלפן שייתפס עד
בחר רבים ועורכי־דין שופטים צאים

 הוא מיגזר מאיזה לנחש מנסים הם דה.
 באנשי־ רב כה עניין מגלה הוא ומדוע

 מטלפן הוא מאין השאלה גם מישפט.
בערי מסתכן הוא האם מאוד. מסקרנת

 ניתן ובכך מביתו, שיחות־טלפון כת
 או מרכזיית־הטלפונים, על־ידי לאיתור

 טלפון של בשרותיו משתמש הוא שמא
 לפעם. מפעם אותו ומחליף ציבורי,

 מעידה מעלה שהוא הנושאים אכזריות
בנפשו. יציב אינו כנראה האיש כי

■■ אלון אילנה
 כאלה מדענים שיותר כמה לפתות
ארצה. לשוב

 בה זאת, במשימה מסתפק אינו סלע
 אחרי רציניות. הצלחות כמה קצר כבר
 לצפון בנוסף ממלכתו, מקיפה הכל

 50ה־ מבין מדינות חמש גם קליפורניה,
 וושינגטון, (אורגון, ארצות־הברית של

הרחוקה). ואלסקה מונטנה איידאהו,
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