
 בעבירות נאשם הוא ענשיו ארוף־העורם. סגן היה הוא
לי!״ ״עיזה המך: ל״העולם מהכלא כתב הוא סמים.

 סני־ בחיפה. המחוזי בבית־המישפט דש
בח החלו מחוז, ומשה יפתח רויר גוריו,
 הם אלקיים. עד־המדינה של קירתו
 עד כי לבית־המישפט להראות מנסים

שנים במשך כי מהימן. אדם איננו זה

מהכלא חטואל של ממיבתבו קטע
בטיאול!״ -להתראות

ס וייבוא אדם חיי סיכון חמורה, פנית
 כתב־ הגשת שעם אלא מחו״ל. מים

בלבד. סמים יבוא רק בו נותר האישום
 ״אלוף־ כותרות הופיעו בעיתונים

״חטואל ״,10 מגיל בפלילים ישראל,

 כאשר ממנו להיפרד רצתה שיפה מפני
אל־ ונרקומן. עבריין שהוא לה נודע

 למאסר■ מדון אלקייס ■סמ<
בכלא. נגר <פת רצח על עולם

אלקיים עד־מדינה
ברובה איום לא

ה מאוד. גבוה בהילוך התחיל ה ¥
 על סיפורים מלאה היתה עיתונות (

 וסגן- ישראל אלוף ,24 חטואל, יצחק
 של השנה וספורטאי בסיף העולם אלוף

 כי סיפרו .1987־1986 בשנים ישראל
ליש הירואין ביבוא ונאשם נעצר הוא

הצר הרשת בראש עמד כי סיפרו ראל.
הרואין. לייבוא פתית

ב עד־המדינה את חטף כי סיפרו
 למקום אותו הסיע אלקיים, דויד תיק,

 אפילו סיפרו ברובה. עליו ואיים מבודד
 אל־ של חובו יתרת את להמיר שביקש

 עבורו שיעשה פיצוצים בסידרת קיים
בעכו. יריבים אצל

 ח־ נגד כתב־האישום הוגש ־כך אחר
ה ההאשמות מכל כי והתברר טואל,
 סמים יבוא בלבד: אחת נותרה קשות

 חמורה, אשמה זו גם אומנם לישראל.
 לו שייחסו מה לכל בהשוואה קטנה אך

נג ההאשמות שכל גם, מה במישטרה.
 אחד, אדם של עדותו על מבוססות דו

אלקיים. דויד
 האשמות כי התביעה החליטה אם

 וה־ הנשק נשיאת האיומים, החטיפה,
 אל־ של החולני מוחו פרי הם פיצוצים,

 את לקבל דווקא החליטה מדוע קיים,
הסמים? בעניין גירסתו

חו לפני נפתח חטואל של מישפטו

 משתמש עדיין והוא נרקומן היה רבות
בסמים.
 פרק בית־המישפט בפני העלו הם
 לעיוור התחזה בו אלקיים, של מחייו
העוב את חשפו גם הס שנה. חצי משך

 להתאבד פעמים כמה ניסה שהוא דה
מאושפז. והיה

 שכחי ^
לכתוב ^

ספי על יושבת חטואל עם חד ^
שהי״ ומי דודתו, בת סל־הנאשמים

 אל־ של חברתו מסויימת תקופה תה
 היתה כי נאשמת היא איבגי. יפה קיים,

ל הירואין גרם 100 והביאה בלדרית
 גם העצורה יפה, חטואל. עבור ישראל

 מבית־ ביקשה ההליכים, תום עד היא
 אצל לבקר אפשרות לה לתת המישפט

ש לאחר בבית־החולים. שגסס אביה,
 במעצר עוכבה החופשה, את קיבלה
 וחוסר בירוקרטיה בגלל ארוכות שעות

 לבית־ והגיעה הסוהרים, של רגישות
אביה. מות אחרי ספורות שעות החולים

 מועדון־ שניהל עכו, תושב חטואל,
 מאוד נאה גבר הוא ודיסקוטקים, לילה

 מלבד כי עולה ממיכתבו ואינטליגנטי.
 מבצע'כמו הוא שאותו קרב־החרבות,

ומ היטב, להתבטא יודע גם הוא בלט,
ומשכ ברורה בצורה סיפורו את ספר
נעת.

 הגירסה על חטואל חוזר במיכתבו
ובמעצר. במישטרה חלקית שהעלה

 יצחק. חטואל שמי דבריו: ואלה
 עולם, אלוף סגן בסיוף, הארץ אלוף

ע אני כרגע .1986/7 השנה ספורטאי
 כי בחשד נגדי, תום־ההליכים עד צור

לא סמים לייבא אשתקד קשר קשרתי
 והבלדרית אלקיים דויד עם יחד רץ,
- איבגי. יפה

 עוול לי נגרם חף־מפשע, יושב אני
ה שבעיני הרגשה לי ויש קטן, לא

 אמור הייתי מורשע... כבר אני ציבור
ח הבאים: בסעיפים מואשם להיות
גו־ חבלה נשק, נשיאת כליאה, טיפה,

 אורי אחי, בעכו", בתים שאפוצץ ביקש
פע פרשה אותה בגין נעצר חטואל,

 כאשר ימים. מיספר תוך ושוחרר מיים
 ״אחיו בעיתונים. הדבר פורסם נעצר

 וחשוד נעצר בסיוף אלוף־ישראל של
שכ שוחרר כאשר אולם סמים״, בסחר

כך. על לכתוב חו
 הסיפור עיקר את לפניכם אגולל

 דויד לעלילה. הרקע ואת האמיתי
 נגדי המרכזי עד־התביעה הוא אלקיים

״הבלדרית״. שהיא איבגי, יפה ונגד
 שנים, הרבה לפני דויד את היכרתי

 הזמן במשך שכנתי. עם יצא כאשר
 כמה למשך ניתק הקשר התיידדנו.

 סמי עם פגישה בעקבות וחודש שנים
 אותו פגשתי דויד. של אחיו אלקיים,*

 לי וכאב ,1983 בשנת מעשיהו, בכלא
 מכור נואש, במצב דויד את לראות
לע החלטתי לכן מתפקד. ולא לסמים

לו. זור
 עם יחד אלקיים סמי באותהיתקופה

 לבקר נוהגים היו ונשותיהם דויד אחיו
 במועדון־לילה סמי, של בחופשתו אותי

ביני כימיה נוצרה וכך אז. שניהלתי
 אפסיד •דויד וביז

אולימפיאדה ^
 יפה את דויד פגש הזמן משך ך*
 כאשר בת־דודי, שהיא איבגי, ^

 ביניהם והתפתח שלי, במועדון עבדה
רומאן.

לס במטרה לדויד, כספים הלוויתי
 נורמאלי, במצב ולחיות לחזור לו ייע

אח שליליות למטרות זאת ניצל והוא
רות.

 ממני ביקשה יפה 1985 בסילווסטר
ה של הכסף את לה לתת שבמקום
ל כרטיס־טיסה לה אקנה משכורת,

 בת־ היא כי לבקשה, נעניתי צרפת.
 משום וגם זה. בשטח נסיון לה ואין דודי

 ולשלם כרטיס לה לקנות לי שעדיף
א הצטרף אלקיים בתשלומים. עבורו

שלו. מכספו ליה
סיכסוך, ביניהם נוצר מה זמן כעבור .

 מאשתו, בהליכי־גירושין אז היה קיים
קי נותר וכך ממנה. התגרש ואחר־כך

טינה. לה ושמר ומכאן, מכאן רח
 יפה של אחיה שימש כך, אחר שנה

 והביא המישטרה, של סמוי סוכן איבגי
 בתקופה רבים. עבריינים של ללכידתם

 מסויימת, עבירה בגין אלקיים נעצר זו
 על־ירי עליו שהופעל לחץ ובעיקבות

הע את העליל הוא עבריינים אותם
לילה.

 בעיר שמועה התהלכה משום־מה
 בלכידת יפה של לאחיה עזרתי שאני
 שהוא חשב ואלקיים עבריינים, אותם
מ לו ואין עד־מדינה של מעמד יקבל

לחשוש. מה
 עם לצרפת נסע כאשר כי טען, לכן

 אותם ששלחתי אני זה הייתי יפה,
 100 הביאה יפה כי לארץ. סמים להביא

 בצרפת, היתרה את השאיר והוא גרם,
 נוצר זה בעיקבות וכי שלו, הדודה אצל

 זה סיכסוך בעקבות כי בינינו. סיכסוך
 לו והצעתי ,16.12.86ב־ אותו חטפתי

 יפוצץ לי חייב שהוא הסמים תמורת כי
בעכו. בתים עבורי

 תאריך ובאותו שעה באותה למזלי,
לדוגמ בית־ספר בפתיחת נוכח הייתי

 ראו אנשים הרבה שלי. במועדון נות,
 אותו. חטפתי אני שלא ברור והיה אותי

 עלילה, הוא הסמים עניין גם כי סיפרתי
 או מסויים תאריך היה לא שכאן אלא

להוכיח. שיכולתי אליבי
 לכאורה, ראיות נגדי שיש אומרים

 ואני בצרפת, היו ודויד שיפה מכיוון
 בית־ כן על כרטיס־טיסה. ליפה קניתי

 תום- עד אותי לעצור החליט המישפט
ההליכים.

איבגי נאשמת
יריבים פיצוץ לא

ש חצי כבר נמשך העניין בינתיים
 נגרם שעובר יום כל חף־מפשע, אני נה.
 ולא רעש לעשות החלטתי סבל. לי

 לאבד המחשבה כמו הסבל לי איכפת
 אפסיד גם אני שבניתי. הטוב השם את
ש מכיוון בסיאול, האולימפיאדה את
 עדות בגלל זאת וכל מתאמן. לא אני
 מזמן שלא כרוני, נרקומן עבריין של
 לא וניסה לחולי־נפש בבית־חולים היה
 וגם רב מגובה בקפיצה להתאבד פעם

הזרקות. על־ידי
 אני הסיפור. יותר או פחות זהו

 את לטהר כדי בכם להיעזר תיקווה
 ״סמים". הזה, המגעיל מהנושא שמי
לאור. האמת את להוציא לי עיזרו אנא,

 מ־ את ולייצג להמשיך תיקווה אני
ש כפי ובגאווה, בכבוד דינת־ישראל

לפנים. נהגתי
.88 בסיאול ולהתראות תודה

יצחק. חטואל

שר־החינוך) חטואל(עם נאשם
ריב נסיעה, רומאן,

 האורות רובע את גם החמיץ האם
האדומים?

אחת." פעם ביקרתי דווקא שם ״לא,
כמובן. הולך, מה לראות כדי רק

 אדם נבהלו. עכשיו״ ב״שלום
 שנים. 31 לפני בתל־אביב, נולד קלר
 משם לצאת מגרמניה(״הצליח בא אביו

(״הס מפולין ואמו ״)1933ב־ בזמן,
 ממש, האחרון ברגע משם לצאת פיקה

 סער קיבוץ ממייסדי שניהם ״).1939ב־
 הקיבוץ את שעזבו העליון, בגליל
מדי. אינדיווידואליסטים שהיו משום

 החל שלו הפוליטית הקריירה את
 כוח — הזה העולם של בתנועת־הנוער

 ״לכסות היה הראשון תפקידו חדש.
 עירוני — בתי־ספר שלושה בכרוזים"

הר וגימנסיה חדש תיכון למר, שבו ד׳
 בעיות לנו היו תמיד (״בגימנסיה צליה
 הצבאית, מהפנימיה התלמידים בגלל
פאשיסטים״). ממש שהיו

 להיות רצה כאפסנאי. שירת בצבא
 צה״ל אבל קרבית, ביחידה אפסנאי

עור ביחידה רוחו, למורת אותו, הציב
הצט מצה״ל כשהשתחרר דווקא. פית

 כדובר ושימש בשל״י, לפעילות רף
 בין היה התפרקה כששל״י התנועה.
 ואחר־ ,האלטרנטיבה מיפלגת מייסרי

לשלום. המתקדמת הרשימה כך
הספר? מה על
 בפרק למשל. גוש־אמונים, על

 את מנתח הוא בפוליטיקה" ״משיחיות
 הנוער תיסכול את הגוש, התפתחות

 לאחר פורקן לו שמצא הדתי־לאומי
באובייק (״כתבתי 1967 מילחמת
 הן מה לקורא ברור כי אם טיביות,

דעותיי״).

ה שהוא השלום״, ״תנועות בפרק
ש את קלר מתעד בספר, הגדול פרק
 לסולידריות הועד את עכשיו, לום
תנו את ביר־זית, אוניברסיטת עם
 המיל־ נגד הוועד את גבול, יש עת

 הסטודנטים תנועת בלבנון, חמה
 שבהן תנועות כולן — ועוד קמפוס

 רק לא היה גבול חרוץ(ביש פעיל היה
 בכלא למאסר נדון גם הוא — פעיל
בלבנון). לשרת סירובו על צבאי

סי זה בפרק מביא הוא היתר, בין
הראשון. פירסומם להם שזהו פורים

 תנועת של דרכה תחילת על למשל,
 מגלה התנועה, הקמת שלום־עכשיו:

 צבאי כמיבצע בקפדות, תוכננה הספר,
 מיכתב־ את לפרסם הוחלט מורכב.

 לאחר ימים וכמה בתיקשורת, הקצינים
יתר כלשהו, חמישי ביום הפירסום,

 בתוכנית־הטל־ המיכתב יוזמי איינו
ש לונדון, ירון של עלי־כותרת וויזיה
של השישי ביום פעולה. עימם שיתף
בעי מורעות־ענק לפרסם עמדו מחרת
 בתנועה עצומת־תמיכה ובהן תונים,

)32 בעמוד (המשך
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