
ברנם תמר
ו מיסכנה לא .אני

 חקירה החלה שעבר, בקיץ בעיתונות,
 הסתיים הראשון שחלקה מישטרתית,

 מחוסר־ נסגר התיק כי שהוצהר בכך
 הוחזר קצרה תקופה אחרי אבל ראיות.

 עזבה ובסופה חקירה, להשלמת התיק
 13 אחרי המישסרה את ברנם תמי

 מלוא את שקיבלה מבלי שנות־עבודה,
 גם עזב אחר־כך חודשים כמה זכויותיה.

המישטרה. את לוי ברוך
 כעס מלאת תמי כי לחשוב היה ניתן

 על עמד שלא לשעבר, שלה הבוס על
 את ממנה לחסוך דאג ולא זכויותיה

 כי מסתבר אבל המערכת. זעם
 לא לחלוטין. שונים תמר של רגשותיה

 שהיא אלא לוי, על כועסת שאינה רק
 רק עליו ומדברת אותו מעריצה עדיין

 כלל עצמה רואה היא אין טובות.
 מקום־ מצאה היא כמיסכנה. או כקורבן
 והיא סיפוק, אותה הממלא חדש, עבודה
 עלילות כל את כבר שכחה כי טוענת

העבר. מן כדבר לה הנראות המישטרה,
 על מסויים זעם לתמי יש זאת בכל

 אותו ביטאה והיא מערכת־המישטרה,
 הזה. העולם עם בשיחה

תמי: סיפרה
 שניה, לחקירה חזר התיק כאשר

 מחוסר־ראיות, נסגר שהוא אחרי
 יכולתי לא החקירה. מתוכן נדהמתי

 הללו. הדברים על נחקרת שאני לעכל
 מתמקדת החקירה כל כי לי התברר
 לא ברוך. עם רומאן לי היה אם בשאלה

 או פליליות האשמות על איתי דיברו
 הזמן וכל המומה, ישבתי מישמעתיות.

 לי אמרו נושא. לאותו חזרו השאלות
אותי. מחפשים שלא

 סעיפים 40 היו הראשונה בחקירה
 אבל דבר. בכל נגעו שנחקרו. שונים

 מצאו שלא ברור היה השניה בחקירה
 משהו. למצוא כדי מחטטים ורק דבר,

 שלא לי ונאמר פעמים, כמה אז נחקרתי
 ומה האחרים, הסעיפים בכל דבר נמצא

 ושלי. ברוך של הקטע זה שנשאר
רומאן, בינינו שיש שאודה ביקשו

 ובמקומות בבתי־מלון ביחד ושבילינו
 שימוש לזה שיהיה ברור היה אחרים.

 להגיע אפשר שדרכי מפני ברוך, נגד
אליו.

 רוצה מאוד שאני לחוקרים אמרתי
 מה את להגיד יכולה אינני אבל לעזור,

י מבקשים, שהם אמת. תהיה לא זו ן
 אבל בתיק. כעדה נחקרתי הזמן כל

 אותם הרגזתי כנראה, כאשר, אחד, יום
 שרצו, מה את להם נתתי שלא מפני

 אותי חקרו ואז לחשודה. לפתע הפכתי
 וקיבל הגיש שברוך טיפסי־אש״ל על

 אותם מילאתי שאני הכסף, את עבורם
בכתב־ידי.
קורה היה מה החוקר את שאלתי

 ומזכירה חולה, הייתי יום באותו אילו
 הטפסים את ממלאת היתה אחרת

 היתה שאז לי אמרו והם בכתב״ידה,
תיק. להם היה ולא קשה, בעייה להם

 העניין שכל רציתי בירור. ביקשתי
ביקש בצידקתי. בטוחה אני כי יתברר,

 לו ואמרתי המפכ״ל עם פגישה תי
 וכי מביך, מאוד במצב נמצאת שאני

בשיח לפוליגראף. ללכת לי מציעים
 מעוניין שהוא מה שכל לי התברר תנו
 להיבדק מוכנה אני אם לדעת זה בו

 המפכ״ל שגם הבנתי אז בפוליגראף.
 תודה לו אמרתי נגדנו. בפרשה מעורב

ויצאתי.
 ואחקר לפוליגראף שאלך דרשו הם
 על אפילו ברוך. עם שהייתי על־כך

 החקירה נמשכה הפוליגראף כיסא
לרומאן. בקשר

הרבה ״יהיה ״♦ ד! לי ג לי
 עם פגישתי היה האחרון קש ^

 אצלו טרנר. יעקב אכ״א, ראש \ 1
 יהיה שלא חד־משמעית לי הוברר
 יהיה שאם לי הסבירו הבהרה. או בירור

 ובלא פיצויים בלא אפוטר אני מישפט,
 אכ״א ראש לי. המגיעים התנאים יתר
 שליח רק הוא וכי קרוע, שהוא לי רמז

 אילו וכי ממנו, שנדרש מה את העושה
כך. פועל היה לא בסמכותו, הדבר היה

 בשנה בנובמבר אצלו, שהייתי ביום
 שהבוס העובדה את ניצלו הם שעברה,

 שלושה במשך בחו״ל היה ברוך, שלי,
 מיד לצאת שעלי לי ואמרו שבועות,
 שברוך עד שיחכו ביקשתי לחופשה.

 לא אבל יחד, העניין את ונברר יחזור
 שהגיעה החופשה את לקחתי הסכימו.

למישטרה. חזרתי לא ומאז לי,
 הזה השלם תמי. דברי כאן עד

 את כזו בקלות עזבה מדוע אותה שאל
 שנים 13 השקיעה שבו מקום־עבודתה,

 שלה מהבום דרשה לא מדוע מחייה.
 על ויתרה וכיצד למענה, שיילחם

 אשמה שאינה יודעת היא אם זכויותיה,
במאומה?

 עור או אחר, אופי לי היה .אילו תמי:
 הייתי אולי אחרות בנסיבות יותר, עבה

 ללכת לי שכדאי לי אמרו אבל נלחמת.
 עוגמת־נפש, ממני חסכו אז עד כי כך,
 והסבירו לעיתונות. שמי את מסרו ולא

 כל מישמעתי, לדין שאלך ברגע כי לי
 חגיגה תהיה כשרים, יהיו האמצעים

 כ־יל הרבה ויהיה באמצעי־התיקשורת
 רוצה שהמישטרה לי ברור היה לוך.

 לנורמה להיכנע ושעלי בשקט, שאלך
 קשורה שהייתי מכיוון בלתי־כתובה,

 שניצב מקובל לא וזה ניצב, עם בתיק
 יתכן לא הרי מישמעתי. לדין עומד

 המערכת נגד ייצא כזו בדרגה שקצין
שלו.'

 על אחת מילה אמרה לא תמי
 על לפרשה. נקשר ששמה נבון, אופירה

אמרה: לוי ברוך
 במישטרה, עבודה לעשות בא .ברוך

 משום דווקא נאמנה. עבודה ועשה
 האיש איך ראיתי אני מזכירתו, שהייתי

 עליו. שאומרים מה לי חורה וזה עובד,
מהקשרם. דברים מיני כל הוציאו

ברנס(משמאל) ותמר לד(מימין)
!״בעמדה הרבה השקיע א1.ה

ברעם ח
הטרידו־ .הסגן

 ״אמרתי
..."לאופייה

 קשות האשמות שהועלו כיוון *ץ
 גם הזה העולם פנה ברעם, דן נגד 1/■*

אליו.
כרעם:

 עזרתי אני מיסכנה. בחורה היא תמי
לה. עוזר עוד אני עכשיו עד הרבה. לה

 הוא ברוך, של מליץ־יושר לא .אני
 היטב ועומד חזק די הוא אותי, צריך לא
 הוא עליו. האמת זו אבל רגליו, שתי על

 רציני היה במערכת, הרבה השקיע
 במיסמכים מתועד והכל בעבודה, מאוד

נמחק. הכל כאילו זאת, ובכל —
 לעוינות. גרם מדוע מבינה ״אני

 כבש להתאמץ ובלי גבוה גדול, ברוך
 משהו בו יש גם ואולי הצמרת, את

 במיס־ ברור היה מאוד מהר מאיים.
 המפכ״ל להיות מועמד שהוא דרונות

 לו, וארבו שישבו חושבת לא אני הבא.
 את תפסו להם, הזדמן שזה ברגע אבל

 גדול הפסד שזה חושבת אני ההזדמנות.
 של לעזיבתו מתכוונת אני למערכת.

שלי! לא ברוך,
 שלא על ברוך, על כועסת לא ״אני

 הם לעזור? היה יכול כיצד לי. עזר
 בחו״ל היה שהוא ההזדמנות את ניצלו

 ראה חזר, הוא כאשר אותי. וסילקו
 היה כבר זה אבל נמצאת. לא שאני

 אני במישטרה. שלו הסופיים בקטעים
 לא כבר הוא לגמרי, ממנו התנתקתי

שלי. הבוס אז היה
 אותי שייצג כדי לעורך־דין, ״פניתי

 דרש עורך־הדין ובאמת, לענייני. וידאג
 ועוד חודשי־הסתגלות פיצויים, עבורי

 ברוך איך התקבל. שזה ועוברה זכויות,
 כשלו במערכת, לי לעזור היה יכול

איתה?' קשה בעייה היתה עצמו

 חודש לפני אם אותה לשאול יכולה את
 וביקשה בבית, אצלי היתה לא היא וחצי

 בתקופה עבודה. למצוא לה שאעזור
 ברוך, ובין ביני סיכסוך היה כבר שבה

 לו שהיתה בעייה באיזו לאחיה עזרתי
 לקורס־קצי־ עליה המלצתי וגם באנד.

נות.
 רומאן, לנו שהיה מכחיש לא אני

 סתם זה לה, נוטר אינני כמובן אבל
 ברוך עם הפרשה לפני הרי קישקוש.

 רואה־ מסויים, גבר עם קשר לה היה
 ביקשה והיא איתה, שהתגורר חשבון
 במיק־ עבודה למצוא לו שאעזור ממני
 זאת לך תספר היא עזרתי. ואמנם צועו,

 אתחיל שאני פתאום מה אז בעצמה.
אחר־כך? לקנא

 זה הטלפוניות להטרדות בקשר
 הטרדתי לא מעולם אני קישקוש.

 פיה, במו הודתה היא הרי ,להיפר אותה.
 וחצי, חודש לפני בביתי היתה כאשר

 היא ברוך, עם העניין התחיל שכאשר
 חזק איש לי שבחרתי ואמרה לי טילפנה

 לעזוב עלי ושיהיה איתו, להתעסק מדי
הארץ. את

אצלי, וגם אצלה גם ההטרדות, כל
אשה. של בקול היו

האזנה שהתקינו לדעת יכולתי איך

נבון אופירה
ו 1פסק1 .וזהטרחת

ק של  היא רק הרי תמי? של הקו על מ
כך! על ידעו וברוך

לאו זאת סיפר שברוך בטוח אני
ההטרדות. נפסקו ואז פירה,

 הטרדות לי היו כאשר אופן, בכל
 שלי, לטלפון ישן טייפ חיברתי רבות,

 האזנה לי שהתקינו לאופירה ואמרתי
 שיחות־ נפסקו יום .ובאותו מבזק,

אלי. ההטרדה
 טינה לי ואין תמי, את מבין אני אבל
 לי יש תמי, עם חשבון לי אין כלפיה.
 בכך אמת שיש וייתכן ברוך, עם חשבון
 נקמה שהרי בו. לנקום רוצה שאני

 מישהו נגד כ״פעולה במילון מוגדרת
 את הרס ברוך לך.״ שיקר משהו שהרס

 מאוד, לי יקר שהיה המישמר־האזרחי,
לו. אמרתי גם וכך בו, לנקום רוצה ואני
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