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ארגוב זוהר
 שהוא עלי! אומרים ■
שני. ארגוב זוהר 1
בכלא. הוא בינתיים |

₪ ליבוביץ שרה
 על חתמו מיזרחיים זמרים כשלושים

 לחון המדינה לנשיא הקוראת עצומה
במעשיהו. הכלוא הררי, אבנר את

 בילה ילדים, לשני ואב נשוי הררי,
בבתי־סוהר. שנותיו 33מ־ 14

 הוא הז׳נדרמריה,״ של נהג ״הייתי
 לחבורת־נע־ קראו ״כך השבוע. אומר

 אותי פיתו הם במגדיאל. ,משכונת רים
עי אבי במעשי־שוד. אליהם להצטרף

 מתוך עלי. שישגיח מי היה לא וור.
 אליהם.״ הצטרפתי תמימות
הטו האסירים עם נמנה אינו הררי

 ״הייתי חפים־מפשע. הם כי ענים
 הצנומות, פניו ואומר. חוזר הוא תמים,״

 להפיץ לו מסייעות תמימות־המראה,
התמימות. גירסת את ברבים
 אחרי לחופשי יצא ההרי כן, או כך

הת הוא אף כולם, כמו שנות־מאסר. 14
 בחנות עבד בבקרים להשתקם. כוון

 להקת עם שר בלילות למוצרי־חשמל.
ובחתונות. במועדונים הקשחוח
 כי אומר ת1המשת מלהקת רון שימי

 דומה ״הוא גדולים. ימים להררי נכונו
דו העוצמה דומה. הקול ארגוב. לזוהר

 בטוח שר הררי את ששומע מי כל מה.
 לתחיה.״ קם ארגוב זוהר כי

לפע הררי. גבה להופעה דולר 100
 אחר־ שיתפרסם. עד בחינם. הופיע מים
יותר. גבוהים מחירים יגבה כך

כשנד ואז, חדש. רשיון־נהיגה
 קרה להתאושש, מתחיל שהררי היה מה

מוזר. מיקרה

 הררי את החזירו — טובה התנהגות
מאסר. חודשי 40ל־ למעשיהן,

הג בקאריירה מתחשבים במעשיהן
ולהק לשיר לו מניחים הררי. של רומה
 במיוחד שצוייד בחרר שיריו את ליט

 לשירה אליו מצטרף לפעמים לשם־כך.
פטישי. מחמוד

 מתאמנים שרים, ״אנחנו פטישי:
 אבל האסירים. לפני מופיעים ביחד,

 שוכח בחוץ הקהל תקועה. הקאריירה
אותך.״

 של קלטת הררי מקליט בחופשות
 את יחטפו ״אלפים מיזרחיים. שירים

 מי כל ״שהרי אומר, הוא הזו,״ הקלטת
 של מחליפו אני כי יודע אותי שמכיר

ארגוב." זוהר

אימוץ
ת ק די ב
רקמות

לתינוקת
אזיל בר

 הדיון בשעת ■
יהיה, המישפטי 1
 צורך כנראה, 1
 רקמות בבדיקת 1
 את לקבוע כדי 1
 של אמהזתה 1
מבראזיל. האשד■ |

 צוות־הט־ של חקירותיו כל למרות
כנר יהיו, לא המיומן, הבריטי לוויזיה

 ־£1בי לפני קבילות ראיות מימצאיו אה,
דרי תידון שלפניו הישראלי, המישפט

את לה להחזיר הבראזילית האם שת

הררי זמר
ו השניה לא1 עיוור היה .אבי

 שלי, הקודם ״במישפט הררי: אבני
 רישיון־ נשלל שוד, על כשנשפטתי

שלי. הנהיגה
 שבע אחרי מהכלא, ״כשהשתחררתי

 למישרד־הרישוי הלכתי שנות־מאסר,
 רישיון־הנהיגה עם קורה מה לשאול

 אבל בסדר, שהכל לי אמרו שם שלי.
 למדתי מיבחן־נהיגה. לעבור חייב שאני
 ריש־ והוצאתי שצריך, מה כל את שוב

נוסף. יון־נהיגה
 שוטר, אותי ראה אחר־כך ״חודשיים

 הזמין הוא במכונית. נוהג אותי, שמכיר
 שאני והתלונן לתחנת־המישטרה אותי
נשלל.״ שרישיוני למרות נוהג

 בית־המישפט שמזכירות התברר אז
 רישיונו כי למישרד־הרישוי דיווחה לא
 ביורוקרטית טעות נשלל. הררי של

 בבית־המיש- נשפט הוא שבעיקבותיה
בתו מאסר וחצי שנה לתעבורה. פט

בשל בעבר לו שנוכו חודשי־מאסר ספת

 והנמצא, לדבריה, ממנה, שנחטף הילד
ישראלים. זוג בידי כטענתה,

יע עורך־הדיו כמו מנוסה עורך־דץ
 תורג׳מן בני־הזוג את שייצג סירי, קב

 יכול בינתיים), הוחלף (ואשר מלוד,
 לפית־ קשות מישפטיות שאלות לעורר

הבראזילית. האם של בדרכה רון,
 מבית נחטפה ברונה שהילדה מכיוון

 ואחר- בבראזיל, קונסלוס רוסלדה אמה
 שהגיעה עד רבות, ידיים דרך עברה כך

בע צורך יש תורג׳מן, מישפחת לידי
 עברה שדרכם המתווכים כל של דותם

הילדה.
 בלתי־ הדבר כי נראה זה בשלב

 מרצים הללו העדים מן חלקם אפשרי.
 חלקם בראזילי. בכלא עונשיימאסר

 להעיד. לבוא יסכימו לא וחלק נעלמו,
 משרשרת־הידיים חלק אף יחסר אם

 בכך ספק יישאר הילדה, עברה שדרכן
)30 בעמוד (המשך
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 ברעם שדן מצטערת
\ /  חייו את להקדיש ממשיך 1/

 (״תמי״) תמר אמרה שלו,״ לנקמות
 תמי, השבוע. להשלם־הזה ברנס

מדהי עיניים בעלת בלונדית צעירה
 ביקשה העמוק, הכחול בציבען מות

שפורסם למה תגובתה את למסור

הח מקום־עבודתה את אהבה תמי
 שלפתע עד נפלא, היה הכל דש.

 בביתה. טלפוניות הטרדות התחילו
 שהיה המסוים שהקשר ברור לי ״היה
 אחר־כך רק נגמר. ברעם דן לבין ביני

 בעבר הקשר סיום גם שלא. לי הסתבר
גם נמשכה והיא באלימות, מלווה היה

 רה שהיה טעגו
 מנקד עם וומאן

 האזוח׳, המישמו
 מיודד שהיה בזמן

 נבון. אובידה עם גם
 המאהב טוענת: היא

 הפיץ שרה הקודם
קינאה מתוך זאת

 שאני מכיוון למפכ״ל, שנפנה הציע
 השלכות לזה ויש קצינת־מישטרה

 כך על התלונן לוי ברוך ציבוריות.
 לו אמר קראוס ודויד המפכ״ל, לפני

 אכ״א, ראש לו אמר גם וכך שזה,הסגן׳,
 שאגיש הציע המפכ״ל טרנר. יעקב

 לחקור ושיתחילו למישטרה, תלונה
עשיתי. וכך בעניין,

 התלוננתי שם ״בתחנת־המישטרה,
 אני אם שאלו והאיומים, ההטרדות על

 אבל לאמר, רציתי לא במישהו. חושדת
 שאני אמרתי ובסוף עלי, לחצו הם

 לא סימנים. ונתתי במישהו חושדת
 ברעם. של המפורש שמו את אמרתי
 שהותקן וביום בזק, עם קשר לי התקינו
 שנה ההטרדות. נפסקו הזה הקשר
שסודר וביום אותי, הטרידו שלמה

 ״אופירה בכתבה )4.5.88(הזה בהשלם
הקצינים." בין

 13 לפני למישטרה התגייסה תמי
 בנח״ל. שרותה סיום אחרי חודש שנה,
 כחוקרת שנים כמה במשך עבדה היא

לירוש הועברה ואחר״כך בתל־אביב
 כפקידה לעבוד נכנסה שם לים.

 אריה הקודם, המפכ״ל של במישרדו
איבצן.
 במשך לילד. ואם גרושה היא תמי

 דן ובין בינה רומאן התנהל מסויים זמן
 נעים־הלי־ בכיר, קצין־מישטרה ברעם,

 בשנים ממנה המבוגר ד1א יוצא כות,
 ותמי הסתיים, ביניהם הרומאן רבות.

 התגורר שאף אחר, גבר עם התקשרה
 שכח באמת שהוא ״חשבתי ביחד. איתה

 יותר,״ לי נוטר ואינו העניין, כל את
תמי. סיפרה

 נפרדה מאז עברה משנה יותר
 ותמי המפכ״ל התחלף כאשר מברעם,
במישטרה. חדש מקום־עבודה חיפשה

 לעבור לי הציע ברעם ״דן תמי:
 רק היתה זו האזרחי. למישמר איתם
בה. ובחרתי לי, שהיו מההצעות אחת

 המפכ״ל מקומת אחת, קומה ״ירדתי
 קורם־קצינות עברתי המשא״ז. לקומת

 של כראש־הלישכה לעבוד והתחלתי
משא״ז.״ מפקד שהיה לוי, ברוך

 היה דן במשא״ז, לעבוד שעברתי אחרי
 האזרחי. במישמר לוי ברוד של סגנו
 אחר־כך קשה. היה דן עם הקשר סיום

 בערך, כשנה צינון, של תקופה היתה
הצע לפי במשא״ז, לעבוד עברתי ואז
בעבו שלנו שהקשר הרגשתי אבל תו.
 קציני־מיש־ לא־נעים. עצבני, הוא דה

 סיפורים מיני כל לי לספר התחילו טרה
הרו הקשר ועל עלי סיפר שברעם
 אמרתי אז בעבר. בינינו שהיה מאנטי
 וכל ממנו, מתנתקת שאני לעצמי

 בענייני• ורק אך יהיו שלנו הקשרים
עבודה.

 מאוד שהוא לי הסתבר ״בדיעבד
 אחרי אבל יתקרר, שהוא קיוויתי נפגע.

 הטרדות התחילו מסויימת תקופה
 לא אבל בו, חשדתי בביתי. טלפוניות

 החמירו ההטרדות בכך. להאמין רציתי
 על דיברו חיי, על איומים אף והיו

 לבנת־חבלה. ועל שלי הילד חטיפת
 וגם השפופרת, את בני הרים לפעמים

 מסביבי אנשים אלה. שיחות שמע הוא
 בי, עוסק עדיין שברעם לי אמרו

 באות שההטרדות לי רמזו גם ואחדים
להאמין. רציתי לא אני אבל מצירו.

 ההטרדות כאשר מסוים, ״בשלב
 לוי, ברוך שלי, לבוס פניתי מאור, גברו

והוא העניין, על חשבנו לו. וסיפרתי

ההט נפסקו בזק של מכשיר־ההאזנה
רדות.

 לו יש כי דן, שזה חושדת ״אני
 יודע הוא מקומות. בהרבה מהלכים

 נחקרתי כאשר למשל, רבים. דברים
 דברים ואמרתי לוי, ברוך של בפרשה
 ברעם ידענו, והחוקר אני שרק בחקירה

 היה הוא מאוד. מהר עליהם ידע
 כל המישטרה של במערכת מעודכן

הזמן.
 שאני לו וסיפרתי לדן פניתי ״בסוף
 הצביע ושהכל העניין, מכל מוטרדת

 אמר רק הכחיש, לא הוא שלו. לכיוון
 רוצה מאוד הוא וכי מוטרד הוא שגם

 עם לו איכפת ולא מאושרת שאהיה
מי.״

״ישבתי
המומה"

 על שאמרה הדברים כל מרית ^
 כי תמי מציינת מאהבה־לשעבר, /

 על היה לא לוי ברוך ובין בינו הסיכסוך
 בין הסיכסוך לדבריה, קינאה. של רקע
 ענייניות, מסיבות נבע הגברים שני

 תפקידים הגדרת של שונה ומהבנה
ומטרות.
הפרשה את פוצץ שברעם אחרי


