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 אעז ולא בכיס שקל שני עם תובב
 יזהו מיד כי כאלה, דברים לעשות
אותי.״

 לה שהוגש בחומר עיינה השופטת
 את לעצור והחליטה המישטרה על־ירי
 לאפשר כדי ימים, לארבעה החשוד

הקוד המתלוננות את לאתר למישטרה
מות.

לק רגליו על שקם השני הצעיר
 גבר הוא גם היה איש־המישטרה ריאת

 עטוף היה צווארו וגבה־קומה. שחרחר
 שלפני בכך נחשד הוא משובץ. בצעיף
 מלאים ארגזי־פרי העמיס ביפו, יומיים,

 מונית ' על ובתפוזים בקלמנטינות
 זמן נגנבו כאלה ארגזים 12 שחיכתה.

 בסביבה. מחנות־ירקות לכן קודם מה
 10ה־ יתר נמצאו. ארגזים שני רק

נעלמו.
 שוטר נתפסיעל־ידי שהצעיר מאחר

להכ היה יכול לא הטענת־הפרי, בזמן
 לבית־ אמר הוא האשמה. את חיש

 אני לגמרי, מסומם ״הייתי המישפט:
 זוכר רק אני קרה. מה זוכר לא

 ונעצרתי. מונית על ארגזים שהטענתי
מראש." זאת תיכננתי לא

 אינם וקלמנטינות תפוזים ״אמנם
 הוא ארגזי־פרי 10 אובדן אבל יהלומים,

 השופטת, כתבה ממש," של כלכלי נזק
 24ל״ החשוד את לעצור והחליטה

שעות.
בקהל־החשו־ בלט בובליל החשור

 שלבש. הירוק־זרחני בסווט־שירט דים
 המירפסת דרך שנכנס בכך נחשד הוא

 מכשיר־ משם וגנב אחותו, לבית
 מסתובב יום באותו נראה הוא טלוויזיה.

 למכור מנסה כשהוא בשוק־הפישפשים
 בגיל ילד בן־אחותו, מכשיר־טלוויזיה.

 עדות ומסר בובליל את זיהה ,11
במישטרה.

 את ושאלה בחומר עיינה השופטת
בפיו. מה החשוד

 אמר ויעידו!" למישפט ״שיבואו
 להיכנס מוכן ״אני במרירות, בובליל

סי איזה יבואו. הם אם למעצר־עולם
לכם!" תתביישו מוצאים! פורים

 ״ראיתי השופטת: כתבה בהחלטתה
 החשוד, את המזהה בן־אחיו, של עדויות

 כשהוא אותו שראה אדם של עדות וכן
 בשוק־ מכשיר־טלוויזיה למכור מנסה

 להניח קשה יום. באותו הפישפשים
 שתי של מיקרית הצטלבות שיש

 בבני־ שמדובר מכיוון■ אלה." עדויות
 את לעצור השופטת■ החליטה מישפחה,

 ינסה שלא כדי ימים, לחמישה בובליל
 הליכי־ ולשבש קרוביו על להשפיע
מישפט.

השופ החלטת את ששמע העציר,
 בית־ לרופא להורות ממנה ביקש טת,

 שהוא מכיוון אדולן, לו לספק המעצר
נרקומן.

 את לזיין ^
האמא

 זה ברגע הצטרף ספסלי־הקהל ל̂ 
ר עי צ £  בידו לבוש־ג׳ינם. שחרחר, \

פיסת־נייר. מולל
קפצה העצירה ליד שישבה השוטרת

 ארנק
וקלמגטיגות

 השופטת היתה הרבה שימחתי ^
 דבורה לענייני־מעצר התורנית )

החכ משופטות־השלום אחת ברלינר,
 ביותר. והליברליות המוכשרות מות,

 חותמת־גומי תהיה לא שהיא ידעתי
 נציגי״המישטרה, של לבקשות־המעצר

לגופו. מיקרה כל שתבדוק
 לאולם־המעצרים, נכנסתי כאשר

מאז כשעה כלומר ,9.30 השעה היתה
בבית־המישפט קצינים

כלנם...״ זוכר אינני מסננזם... ״הייתי

ברלינר שופטת
יהלומים...״ אינם תפחים ״אמנם

בבתי כל־כר משעמם ע1ץץד
 מישפטים אין באחרונה? המישפט ^•/
 אהרון השר של זה כמו אישי־ציבור, של

 אין רכטמן. שמואל ח״כ או אבו־חצירא
 כמו גדולות, והונאות מעילות סיפורי

 מיקרי־רצח או בלס, רויד של מישפטו
 או חרמון שימעון של זה כמו מעניינים,

עוס האולמות בכל כמעט יערי. חווה
 סמים, של בעבירות השופטים קים

מגו ומעשים מיקרי־אונס או פריצות
נים.

 בתחקירים העוסק ותיק, עיתונאי
 כי טוען ציבורית, שחיתות מעשי של

 אבו־ או צור יעקב של זה כמו מישפטים
 חס־וחלילה ולא עוד. יחזרו לא חצירא

למו חזרו בארץ שעסקני־הציבור מפני
 בגלל אלא משלג, צחים הפכו או טב,

 לדבריו, מישטרת־ישראל. של מחדליה
 מתפקידו, זיגל בנימין פרש מאז

 וכיום דחי, אל מדחי יחידתו הידרדרה
 ״להרים" המסוגלים חוקרים בה אין

 כלכלית פרשה או מסובך תיק־שחיתות
״הפ מישפט לדעתו, מרובת־מיסמכים.

 כמה נאשמים שבו הלילית", גישה
 כתוצאה הראשונה, מהשורה עורכי־דין

 מסוג האחרון הוא העיתונות, מגילויי
בבית־המישפט. זה

 של מיקרי מידגם לערוך החלטתי
המע שכן באולם־המעצרים. אחד יום

 מחר. של המישפטים הם היום של צרים
 לי ברור זה מאלף יום שאחרי לי נדמה

 והפרקליטות מישטרת־ישראל כי
 והונם אונם מרבית את מקדישים
 ולעבירות בסמים, הקשורות לעבירות
בהם. משימוש כתוצאה הנגרמות

 ספסלי־העצירים על המושב. פתיחת
 שונים, בגילים גברים 10מ־ יותר ישבו

 ובמיק־ במיכנסי־ג׳ינס ברובם לבושים
 כמעט שחור. בצבע דמויי־עור טורנים

אחידה. תילבושת
 של ימין בצד הבודר הספסל על
 בלונדית, אחת, אשה ישבה האולם
 ג׳ינס במיכנסי היא גם לבושה עייפה,

 ישבה לידה .כחול. ובמיקטורן־ג׳ינס
עליה. ששמרה שוטרת,
 למוחמר^טורק קרא המישטרה נציג
לשו לספר והתחיל רגליו, על לעמוד

 של מעצרו את מבקש הוא מדוע פטת
 היא מיפו, טורק, מישפחת החשוד.

 גם היטב, מוכרת ערבית מישפחה
אוהדי־הכדורגל. לציבור וגם למישטרה
 כושי, כמעט כהה־עור, גבר העציר,

 מתחיל ראשו ושיער סמיך זקן מגדל
להקריח.

 ־01■ שר מיקרי מידגס
 שני נ■ מערה מעצרים
 העצירים מנו שלישים

 השים בסמים משתמשים
זה וקע על היא ובשיעתם
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לבית־המיש־ סיפר איש־המישטרה
 תיקים בחטיפת חשוד טורק כי פט

 יומיים, לפני קרה כזה מיקרה מנשים.
 תיאור את למישטרה מסרה והאשה
החוטף. של לבושו

 חולצת־ ,כחולים ג׳ינס התיאור:
 באולם־המעצרים, שחור. וגיקט פסים
 שתוארו. הבגדים את טורק לבש עדייו

 לימים לעצרו ביקש נציג־המישטרה
 של תיקים עוד שיש מכיוון אחדים,

 כי מאוד ויתכן ביפו, חטיפת־ארנקים
 יש כך לשם החשוד. בידי נעשו כולם
 את לזמן התיקים, את לאתר צורך

מיסדרי־זיהוי. ולעשות המתלוננות
 שאלה טורק?" מר לאמר, לך יש ״מה

באדיבות. השופטת
 ״אותי צחה: עברית דובר טורק,

 משוגע אני טיק־טק. לזהות אפשר
להס־ יכול אני כאלה? דברים לעשות

28 —

 הציצה היא הנייר. את מידיו וחטפה מיד
 כי נראה בכיסה. אותו וטמנה בעניין בו

בתוכו. מצאה לא סמים
 למשמע רגליו על קם גברים זוג

 — חוקר־המישטרה של מפיו שמותיהם
 מזוקן וצעיר מחאן־יוניס, ערבי פאדל,

 הם רוזנפלד. ששמו רוסי, מיבטא בעל
לע ניסו בבת־ים באכסניה כי חשודים

 כלי־ נמצאו בחדר עיסקת־סמים. שות
 זעירה כמות נמצאה ובשרותים עישון,

הרואין. של
 לעניין קשור הוא כי הודה רוזנפלד

לפ לא שכדי גירסה, למישטרה ומסר
 באולם־המעצרים. פורטה לא בו גוע

 עם איש־הקשר הוא כי חשוד פאדל
 כמות לשלוח שעמד סוחר־הסמים,

 ניסה ״הוא לרוזנפלד. מהסם גדולה
 מהמדרגות נפל מהמישטרה, לברוח

לש הערבי. על השוטר סיפר ונתפס,״
 בני־הפעלה על־תנאי מאסרים היו ניהם

סמים. של בעבירות
 את מכיר שהוא הכחיש רוזנפלד

 כי וטען איתו, שנעצר הערבי הצעיר
 בניידת־המישטרה. בראשונה אותו ראה
 סוכנו את לזהות יוכל לא כי אמר הוא
 את לבצע שבא סוחר־הסמיס, של

 הם כי לשופטת הזכיר הוא העיסקה.
 על נשפט כבר והוא ותיקים, מכרים

ידה.
השו ענתה כך,״ אומר אתה ״אם

 אותו ושאלה לפאדל פנתה היא פטת.
לומר. לו יש מה

 שהוא סיפר מאוד בסיסית בעברית
מע חזר וכי בתל־אביב, כצבע עובד

 עליו התנפלו אז בערב. מאוחר בודתו
 עליו ערכו ממישמר־הגבול, שוטרים

 לא מה, מעזה? ״אתה לו: ואמרו חיפוש
 לכאן? בא אתה מה עזה? לכם מספיק
 לזיין רוצים אנחנו האינתיפאדה בגלל
שלך!" אמא ואת אותך

 הוא השוטרים. אותו היכו לדבריו
לשופ ולהראות חולצתו להפשיל רצה
 שיש פסקה השופטת גבו. את טת

 כל על מדוייק דו״ח ולתת אותו לבדוק
גופו. על שיימצאו סימני־אלימות

 ולא לאט־לאט, במדרגות ״ירדתי
 אגיד שאני רצו הם נפלתי. ולא ברחתי

 גם אותי להכות והמשיכו שנפלתי,
לספר. המשיר בחקירה,״
 אבל לסם. קשר כל הכחיש פאדל

 נידון פארל כי לשופטת הראה השוטר
עבירות־סמים. בגלל בחאן־יונס כבר

 ולמי ימים, לשישה נעצרו השניים
להם לדאוג בקשה צורפה עצרם

לאיולו׳

זוגה *
 היה קינן, מאיר הבא, עציר ך*

 כבן היה הוא בחינות. מכמה חריג \ 1
 לבוש מאוד, נאה כסוף־שיער, גבר ,45

 על־ידי מלווה והיה צבאי, דובון
 שנציג־המישסרה מכיוון עורך־דין.

 אלפים 10 של בערובה לשחררו הסכים
 על באולם דיון היה לא שקלים,

 רמז רק היה לו. המייוחסות העבירות
מיה. שוחרר הוא לענייני־מכס.

 היחידה הבחורה של תורה בא אחריו
 מרכב, גניבות לה יוחסו באולם. שישבה
החשו חפצים אצלה נמצאו כי ונאמר

 על־ידי זוהו שטרם כגנובים, דים
 את להאריך ביקשה המישטרה בעליהם.

בשבוע. מעצרה
 לסמים מכורה אני כי בכל, ״הודיתי

 הראשון ביום -להיכנס צריכה ואני
 שמים הם למה מבינה לא אני לגמילה.

הצעירה. התלוננה רגל!״ לי
 לה גוזרת שהשופטת שמעה כאשר

 בצעקות. התפרצה ימי־מעצר, מיספר
 צעקה, לסמים!" יפלו שלך ״שהילדות

בני־זונה!" אמק, ״כוס
 למר־ אותה להוריד מיהרה השוטרת

 המשיכו המהומה וקולות תף־המעצרים,
ארוכות. דקות עוד משם להישמע

 העצירים, מרוב מבוגר היה אלמליח
בע נחשד הוא מאפיר. ושערו מגושם,

 ללא־כיסוי, ציקים הפצת של בירות
 אחרי שקלים. אלפי של בסכומים
 חשבונות פתח הוגבל, בבנק שחשבונו

 נהג הוא צ׳קים. לפזר והמשיך נוספים,
 בשקם, בעיקר מוצרי־חשמל, לקנות
ללא־כיסוי. צ׳קים תמורתם ולתת

לשו אמר הסתכלות," מבקש ״אני
 יכול ואינני לסמים, זקוק ״אני פטת,

הסביר. בכלא,״ לשבת
דבריו, את אישרה המישטרה חוקרת




