
גרנות אביבה עם חדד
לחודש שקל 1000

 גם נגדו. רעה :•־ל־ אין אי*ט ^
 הנאש׳:"״ על שהגנו הסניגורים /

 בי נידברים הדד, יגיל נ" הקר שאותם
שיבחו.

על שהגן לינאי, דויד הפרופסור
 אמר נרצה. שהורשע חרמון. שימעון

 לי שאין חנל ״נמה נצחוק: לחדר פעם
שלך!" החקירה נגד לאמר מילה אפילו

 הד״ר יערי, חווה של לעורכי־הדין
רק יש מקרין, ודרור קפלן עדנה

מהמישטרה. פורש הוא זאת וננל
שרות. שנות 20 נמעט אחר־
 יש שונאים. לחדד אין נמישטרה גם

ה ונהצלתתו נו שמקנאים מי רק
 אין יערי חווה מ־שפט אחר־ גדולה.
 על שמע שלא נמר־נה איש נ־מעט
 שמעו אנשים יותר הרנה חדד. מישל
 במישטרה. מפקדיו על מאשר עליו
 ונל הללו השנים נל אחרי זאת. וננל

 בדר־ חדד מישל נותר הללו. ההצלחות
 עולה אינה משכורתו נלנד. פקד גת
מספ והנריו לחודש. שקל 1,000 על
אי אשתו כאשר להתקיים. כדי כי רים
קט כנות שיתי לפרנס ועליו עונדת נה

 להיעזר האחרונות נשנים נאלץ נות,
נגליל. ונמישיפחתו נהוריו

 יעזוג אהד יום כ־ אמר תמיד ״הוא
עצמו את רואה אינו יכי המישטרה. את

 פיסיותראפי. לטיפול רק זקוק והוא
לגימלאות. אותו מוציאים

קאוויאר
גרגירים

 ,18 נגיל למישטרה הצטרף דד ^
 בבית־ לימודיו סיום אחרי (מייד (

 המישטרה את יאהנ הוא התיכון. הספר
 האחרונות בשנים ייעוד. בה וראה

 הפרשיות שתי את לפענח הצליח
 ביותר והקשות המפורסמות הפליליות
במדינה.
 האחות רצח פרשית את פיצח הוא
 של להרשעתו והביא נלאס. כרמלה

חרמון. שימעון עורך־הר־ן
 לצינור התגלה זה מישפט במהלך

 התקין הוא חרד. של משיטותיו חלק
ל המקורבים כל של לטלפונים האזנה
 נחוץ־ בטיול עת באותה שהיה הרמון.
 התברר הללו מהשיחות באחת לארץ.
 בחו״ל להישאר שוקל חרמון כי לחדד

החקירה. מפחד לישראל, לחזור ולא
 כדי תרגיל. לו לעשות החליט חרד
 הוא ארצה. אותו ולמשוך אותו להרגיע
 ה־ כי לעיתונאים להדליף הצליח

 למבוי שהגיעה מרגישה מישטרה
 על רצה לעבר הוסט החשיד וכי סתום,
ידיעה שהתפרסמה אחרי חבלני. רקע

 ישל8 נאלץ האחוונות בשנים
 את לבונס נד■ בהודיו להעזו חדד

לחו״ל לנסוע ד■3 וגם מישבחתו,
מספ בקצין־מ־שטרה." חייו את גומי־
 לפרוש חשב לא הוא ״אבל חבריו. רים

הסתד שהדברים אלא מוקדם." בל־כך
ברירה. לו נותרה שלא בר רו

 תאונת־ חדד עבר שנתיים לפני
 רב זמן גופו. בכל ונפצע קשה, דרכים

הס בעת במקל־הליכה. ונעזר צלע
 ונקבע הרפואיות הוועדות הליכי תיימו

 יותר לעבוד יוכל לא נכותו בגלל כי
 לצאת עליו כן ועל ביום. שעות מארבע

מהמישטרה. מוקדמות לגימלאות
נש חרר. מ־של את שימב־ר למי
כבדי הרפואית הוועדה מסקנות מעות

 מאור קשה פצוע היה חדד מרה. חה
 להתגלגל. יערי פרשית החלה כאשר
 ביום, שעות ארבע אז עבר לא מישל

 נשען ביום. שעות 20 לפעמים עבד הוא
 מ־ מתעוותות פניו באשר מקלו, על

 ואת יערי חווה את לייוה בך באב.
 לשייחזור תל־ברוך, לחוף גרנות אביבה

 בגלל הפסקה ביקש לא הוא המפורסם.
נכותו. או כאביו

בהרבה, הוטב מצבו כאשר כיום.
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ל לשוב חרמון החליט בעיתונות, זו
 ומאז בנמל־התעופה. נעצר הוא ישראל.

שוחרר. לא
 הדד בידי היה חרמון נעצר כאשר

 קטנים. מפירורים מורכב שהיה מידע
 עשה מישל ידידיו, שאומרים כמו אבל,

ה ארוחת־קוויאר. הללו מהגרגרים
 בר־ דבורה לתובעת בנו הללו גרגרים

 למופת. תיק שופטת־שלום) לינר(היום
נסי ראיות על ורק אך מבוסס שהיה

החקי למרות נשבר, לא חרמון בתיות.
 את והכחיש חדר. של המתוחכמת רה

 על העירעור האחרון. הרגע עד הרצח
 בבית־ ועומד תלוי עדיין פסק־הדין
העליון. המישיפט
 החל חרמון. מישפט שהסתיים אחרי

 רצח חקירת של התיק על עובד חדד
 לו. היו כאן גם מלבסקי. מלה התיירת

 וראיות פירורי־מידע רק בהתחלה,
 לעצור שהחליט אחרי אולם נסיבתיות.

 כוחו את חדר גילה יערי, חווה את
 את להביא הצליח הוא מעולה. כחוקר

את זו הפלילו שהן לכך, החשודות שתי

 חוקר ״הוא סייג. ללא עצמן. את ואף זו,
 הפריע לא שהוא בלתי־שיגרתי, כל־כך

 עוזר זה אם בו, להתאהב לחשודה
ידידיו. אומרים לחקירה"

 האהובה בעל
היהודיה

 המשיך הזאת התקופה שבכל לא ^
 כלכלית. במצוקה להיאבק —

היה יכול לא הוריו. של עזרתם לולא

 מיק־ הצלחה של הללו, השנים בכל
 בדרגה. חדד עלה לא מדהימה, צוע־ת
 היה האחרונות השנים שבע במשך
במישטרה. ביותר הוותיק הפקד

 נעוצה היתה לכך העיקרית הסיבה
 בעלה על־ידי נגדו שהוגשו בתלונות

דהאן. מזל היהודיה. אהובתו של
 פגוע, וכבוד קינאה כעס. מהמת

 נגד מזל. של בעלה מוריס. התלונן
מישיל שימו. את להכפיש׳ וניסה מישל

 המישטוה מתטטו. חוד מישר
מוקדמות, לגימלאות אותו מוציאה

לפוליטיקה עכשיו יילך הוא אולי
 או חדש, משהו לעצמו לקנות מעולם
 בתנאי־היים מישפחתו. את להחזיק
 היה יכול שלא ברור בגוש־דן. סבירים

לחו״ל. נסיעה על לחלום אף
 מייד האחרון, בדצמבר רק ואמנם,

ב חדד נסע מישפט־יערי, סיום אחרי
בחו״ל. לטיול ראשונה
 גם בגדול, הכל עושה שהוא ״כמו

חב מספרים בגדול!" עשה הוא זה את
 לפאריס. או ללונדון נסע לא הוא ריו.

 לחוץ־לארץ שלו הראשונה הנסיעה
 אצל התקבל שם הרחוק, למיזרח היתה

מלך. במו ירידים
 פסק־הדין לקראת ארצה הזר הוא

 בדווי כמו הרגיש ״הוא יערי. במישפט
מ למטוס," בחייו לראשונה העולה
בצחוק. י־־ר־ו ספרים
 על העלה הזה מהטיול רשמיו את
 לפרסם הימים באחד עומד והוא הבתב.
 הספרים את שיפרסם אחרי בספר. אותם
ופרשת הרמון פרשת על כותב שהוא

ההליכה ומקל חרר
ביום שעות 4 רק

פירסום. וללא ובשלווה, בשקט
 פיר־ היה ביותר בחדר שפגע הדבר

 בעיתון נגרו התלונות שקיבלו סום
 גאוות שהוא ידע ״הוא הערבית. בשפה

 הרגיש והוא הערבי, והמיגזר מישפחתו
 יותר בהם פוגעות הללו שהתלונות

ידידיו. מספרים בו,״ מאשר
 גורמים עם התייעצות אחרי לכן.
 בדרך הפרשה את לסגור החליט שונים,
 הוא ביותר. הזעום הפירסום את שתביא
הת עם עיסקת־טיעון לעשות החליט
 התרועעות של בעבירה ולהודות ביעה,

עבריין. עם
 עבריין?" עם התרועעות זה ״מה

 צמרת־המיש־ כל ״הרי חבריו, שואלים
 סוויסה, דויד שיל בחתונתו היתה טרה
 סוויסה. רויד ומיהו סוויסה! רפי של בנו
 לא מדוע מורשע? עבריין־סמים לא אם

 ונגד המפכ״ל נגד כתב־אישום הוגש
הע של לחתונתו שבאו שר־המישטרה

 בני־מישפהתו?" עם והתרועעו בריין
בכאב. החברים שואלים
 המישפט של סיומו אחרי גם אולם

 נפסקו לא ובמחבוש־על־תנאי, בקנס
 תלונה מיד הגיש הקנאי הבעל הצרות.
 ודאג אשתו. של אחותה אונס על חדשה
 התלונה על הסיפור כל את לפרסם
בעיתונות. החדשה
 הר כאילו זמן באותו הרגיש חדד

לקי: תיקוותו ב־ ראה הוא עליו. נפל
 החקירה לסיום עד ונעלמת. הולכת
 שוטרים, ראה והוא החדשה. בפרשה

 והופכים בדרגה עולים תחתיו. שהיו
 תסתיים כאשר ירע״שגם הוא למפקדיו.

 את לו יחזיר לא איש החרשה. הפרשה
 משהוהאבודות. השנים

השלום למען
הס שבועות שלושה לפני ק ךי*

 החדשה. בתלונה החקירה תיימה ן
 נגרו. ראיות מחוסר נסגר התיק

חדד לידי הגיעו בערך, הזמן, באותו
 אינו כי הרפואית. הוועדה מסקנות

 לפרוש ועליו בשירות, להמשיך כשיר
מוקדמות. לגימלאות

 למילהמה להתייצב כוח לו נותר לא
 לבקש היה ־ביל היא זר. דו״ח נגר

 רפואית. וערה על־־ד־ מחודשת ב־־קר
 כר־ ולהילחם המסקנות על לערער

 מצא לא הוא אבל במישטרה. להישאר
בזאת. למילחמה סיבות

 לו יש כי אומרים. חדד של חבריו
 מאור רוצה ״הוא לפוליטיקה. נטיה

 שהוא העמים. שני לבבות את לקרב
טוב." כל־כך מכיר

 אולי חדד יפנה זאת. לעשות כדי
 יפתה להתפרנס. כד־ לפוליטיקה.

 ספק כל ואין פרטי. מישרר־תקירות
 יש אם בלקוחות. מחסור לו יהיה שלא

 ״פניו הולך ששמו קצין־מ־שיטרה
 חדד. מישל זה הרי האחרונות, בשנים
 יוכל כלכלית מבחינה יתבסס וכאשר

 העיקרית, שאיפתו את להגשים אולי
 והידידות השלום עבור משהו ולעשות

 ליהודים. הערבים בין
— אלו; אילי״ד, ■—

החיים מי שד
ד (המשך )10 מעמו

 יצחק. (עקידת הגדולות והמיתולוגיות
 פינחס ושל בן־נון יהושע של מעשיו

העי הסכנה הכהן). אהרון בן בן־אלעזר,
 קדומות ריעות יצירת מבחינת קרית
 ביצירת היא מפלות לפעולות ונטיה

 ומינהג־ם אמונות חוקים. באילו אשליה
 תקדימים הם זאת עתיקה תקופה של

מחייבים. ומוסריים מישפטיים
מהמו מאוד מעטים מעשי. ״באופן

 הסברים החומר בהוראת נותנים רים
אס על־פי־רוב. .יים.

 הרי בגלוי, הטקס את מחייבים הם אין
הערות." ללא אותו מעבירים

ם ה .
אותו!״ היטלו

 ״אמרו מעבודתו. פוטר ףץמרין
 אומרת טוב." משתלב לא שהוא ^
 שמחקריו להודות רצו לא ״הם ארז.

 בציפור־הנפש נוגעים אותם. מפחידים
 שאלות הרבה ומעלים כאן חיינו של

ותהיות."
 למאבק יצאו וטמרין זיכרוני אמנון

 פיטוריו כי טען זיכרוני באוניברסיטה.
 האקדמי, בחופש יפגעו טמרין של

 יש באוניברסיטה שלמרצה מכיוון
 לשרירות־ נתון הוא ואין עצמאי, מעמד
האוניברסיטה. של ליבה

 כי השיבו האוניברסיטה פרקליטי
 ל־ האוניברסיטה בין מערכת־היחסים

 למשרתו." אדון ש״בין כזו היא מרצייה
עצמאי. מעמד למרצים אין אי־לכך

 מ־כ־ שלח ומושפל, כועס טמרין,
האוניבר בכל המרצים כל אל תביס

 אלינו מתייחסת איך ראו בארץ: סיטות
משר היינו כאילו כתב. האוניברסיטה,

ם!ת
 כללית. בשביתה איימו המרצים

 ל־ האוניברסיטה הציעה 1969 במאי
 לעבודתו יוחזר הוא פשרה. טמרין

 תמורת ישנה, אחרי מרצונו ויפרוש
היה. וכך לירות. אלף 100 של פיצויים

 הוא מותו יום ועד מאז ״אמנם
 ארז, אומרת הזה," מהכסף התפרנס

 קשה, למשבר לו גרמו הפיטורין ״אבל
 בעצם, הם. התאושש. לא הוא שממנו
 כמוהו, נלהב חוקר כיוצר. אותו חיסלו

 חי אדם כמו זה — מוסד־מחקר בלי
לנשימה." אוויר בלי

הממזר
רי ח  טמרין התגרש פיטוריו ^

 מרצו מירב את והקדיש מאשתו,
הפו דמיונו הדתית. בכפייה למילחמה

 יותר כאן לו סייעו ומקוריותו רה
המימסד. עם במגעיו מאשר

ימים: מאותם דוגמות שתי
 יום־ על להכריז הציע 1971ב־

 לד הבינלאומית השנה ״לרגל הממזר:
 את לערוך מציע הנני כו־ות־הארס.
הדמו הציבור יבטא שבו יום־הממזר.

,הטמ האזרחים עם סולידריות קרטי
 הנ״ל העצרת את לקיים רצוי אים'.

ה בשנים נערכות שם ברחבת־הכותל,
 מופלים. יהודים למען הפגנות אחרונות
ברית״המועצות." יהודי כדוגמת

 שליט בנימין פרשת בעיקבות
 טמרין פנה יהודי״, ״מיהו החוק ותיקון

המצ פסק־דין וביקש לב־ת־המישפט
 הישראלי. ללאום ׳שייכותו על היר

 כד־ טען. כך לו, דרושה זו הצהרה
 תעודה ישמש ההצהרתי שפסק־הדין

 הפרט תיקון רישום לצורך ציבורית
במירשם־האוכלוסין. לאומו של

הב את דחה המחוזי בית־המישפט
 את העליון. בית־המישפט גם כך קשה.

 העליון, בית־המישפט של פסק־הדין
 לומדים עמודים, 30 פני על המשתרע

למישפטים. סטודנטים כיום
 הציבורי קולו השתתק השנים עם

 ממטופליו. התפרנס הוא טמרין. של
 בתל־א־ שבביתו בקליניקה שביקרו

 בהולנד, מחקריו את ופירסם חקר ביב,
 בחמדנות ספרים קרא בעולם, טייל

נדירה. אינטלקטואלית
 את נטש אז חלה. שנים ארבע לפני

 כי מבני־מישפחתו וביקש מטופליה
 לו, הנוגע דבר־מה, יעשו לא לעולם
לרצונו. בניגוד
 ימיו: בשלהי מכריו אותו זוכרים כך
 מביתו מגיח לפעם מפעם בודרה, רמות

כוחו שארית את קאטו. כלבו, בחברת
בגורלו־שלו. למילחמה ניצל תיו
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