
 חייגה אחד, בערב ,ל״ מאות של בסכומים השחור״ ,חשוק מן
 או עוף עם שנתפסו אזרחים לדין ומעמידה אוסרת המשטרה

ביצים? מספר

 שורת - בן־גוריון עמוס המשפטי מאבק
בחל המחוזי המשפט לבית הצדדים שני
 המשפט. בירור לקראת השני, הצד על־ידי לו

 שורת של הפוליטית ובדרכה הציבורי ופיה
 הוא בתשובותיו הזה״. ״העולם עם שריה
 המפקח סגן של ועסקיו בילויו רשה:

 השאלות מן כמה להלן, המשרדית. עבודה
עמוס. של פרקליטיו ע״י שהוגשו כפי ן,

אר־ תון פעמים, כמה •

 נכון, לא כן הזדמנות. באותה נוכח לא ירקוני מר כאמור,
 מאות של בסכום השחור השוק מן בצוותא סעדנו כי כאמור,

 מאסרים בוצעו 1952 בשנת אחר. סכום בכל או אחד, בערב ל״י
 והעבריינים הפיקוח, חוקי על עבירה באשמת המשטרה על־ידי

בתי־המשפט. בפני לדץ הועמדו
 המתוארוו שמריהו, בכפר סעודה שאותה הזבר נכון תאם ס

 סל המוצלחת סיומה את לחוג כדי !ערכה הקודמות, בשאלות
חוקית? בלתי סיסקה

השואל. של בלבד חולני מדמיון נובעת השאלה נכון. לא
★ ★ ★

משמרה קציני גס החלו שבחסותן הדבר, נכין האם •

בילית האחרונות, השנים בע
מן אנשים בחברת בבארים
ל התחתון״ ״העולם

פעם. אף
ש אתה מסכים האס •
לילח■ במועדוני תדיר בילוי

כעברי׳ החשודים אנשים עם
הידועים אנשים עם או ניס,

התחתון״, ״העולם כאנשי
יש־ משטרת מדי את מכתים

ראלל
מסכים. אני
שהתרו־ לן ידוע האם •
אנשים עם לצורן שלא עעות

מהחה כעבריינים הידועים
המשמעת תקנות על עבירה

ישראל? משמרת של
כו•
במשמרת וסמלים ששוטרים לן ידוע האס •

 חמי בבאר ביליתם שפי והקצין שאתה הדבר, נכון האם 9
 בילויין אם ?1952 בשנת שמריהו, בכפר השחור* ״הירש כונה

 רמת־גן תל־אביב, של הלילה במועדוני תדיר באופן לבקר אחרים ,1952 בשנת חיה לא שמריהו בכפר חירש בבאר שפי הקצין עם
 ביליתם שפי תקצין עם שאתה הדבר, נכון האס חל? הוא מתי

 חיה שפי שמר בתקופה שמריחו, בכפר השחור״ ״חירש בבאר
ישראל? במשמרת ועולות חופים מפקח

 השחור״ ״הירש בשם לא שמריהו, בכפר ״בארים״ מכיר איני
 שעה אותה שהיה שפי, שהקצין לי זכור אולם אחר. בשם ולא

 נפגשנו ואנכי, רובינשטין עמי וגבולות, חופים חטיבת מפקד
.1952 בשנת שמריהו בכפר בקפה
 ״הירש בבאר ביליתם שפי והקצין שאתה הדבר, נכון האס #

 אנשים ביניהם מסויימינב אנשים בחברת שמריהו בכפר השחור״
כמבריחים? למשטרה הידועים

 ויפו?
נכון. לא
 ש־ הדבר, נכון האם +

 אחרים קצינים חחלו בחסןתן
 במועדוני תדיר באופן לבקר
 תל־אביב של שונים לילה
 מה־ אנשים בדוברת יפו,

התחתון״? ״עולם

 לי ידועים שהיו אנשים נוכחים היו הנ׳׳ל שבמקום נכון לא
 שלא אחדים אנשים גם נוכחים היו הנ״ל בבית־הקפה כמבריחים.

 חלק של שמותיהם ביררתי השאלונים, קבלת לאחר אז. הכרתים
לקוחו קפלן, שמואל תמיר, מר של לקוחו ספקטור, אליהו מהם:

השחור״ ״הירש בבאר שביליתם ששעה הדבר,
תמיר. מר של

נכון האם #
בפומבי? לשכרה שתית ו שמריהו, בכפר

וח־ שפי, הקצין אתה, שבילית ששעה הדבר,
נכון. לא
נכון האם •

אכלתם שמריחו, בכפר כמבריחים, חידועים האחרים אנשים
בשר, כמויות לרבות בפיקוח, נתונים שהיו מאכלים מעמד באותו

נכון. לא
 ש־ הדבר, נבון האס +

 וב' בחברתן בילו במיוחד
 ב־ לילה במועדוני חסותן

ק־ הקצינים וביפו תל־אביב

זו? עבירה על לדין
כז•
היקף? רב כמבריח רני־ לקצינים אחר מוסר קייס שלן, המושגים לפי האס, •

עבורם? המתאימים התלושים את שתתנו מבלי
 מועד לאחר ניכר זמן מאוחרת, בשעה הנ״ל לקפה הגעתי אני

 ובנוכחותי לפיקוח נתח שהיה מאכל כל אכלתי לא ערב. ארוחת
לפיקוח. נתון שהיה מאכל כל אכל לא אחד אף

 לכן קודם הוצנעו אלה בשר שכמויות הדבר, נכון האם +
 בקרקע? מיוחדים בסירים
הקודמת. תשובתי ראה

★ ★ ★
 הנז־ בסעודה והמשקה, הארוחה שעבור הדבר, נכון האס <
במשטרה ידוע שהיה הנוכחים אחד שילם הקודם, בסעיף כרת

עבורן? אחר ומוסר ושוטרים, סמלים לים,
לא.

זכות? באיזו דעתך, היא זו אם •

★  ★ ★
— —

״שיקהלי״? בשם אדם לן מוכר האם •
המכונה אדם לי ידוע אולם ״שיקהלי״, בשם אדם לי מוכר לא

.,כן
 מועדוני בעל הוא ״שיקהלי״ המכונה שהאיש נכון האם <

קלפים?
כך. על שמעתי

לחיין על לן סטר ״שיקהלי״ המכונה שהאיש נכון האם •
זאת? עשה באר באיזה לא, אס תל־אביב? בר״, ב״דולפין בפומבי

 על סטר אחר אדם כל ולא ״שיקהלי״ המכונה אדם איתו לא
אחר. מקום בכל ולא באר בדולפין לא נער, היותי מאז לחי

שנסתיים שיקהלי, לבין בינן הסכסון נסב מה סביב #
שסטר לחי, מסטירת שכתוצאה נכון האם מצדו? בסטירת־לחי

רהיטים? ושבירת מכות חלופי בבאר ארעו שיקהלי לן
כתו וממילא סטירת־לחי כל היתד. לא סכסוך. כל היה לא
רהיטים. ושבירת מכות חילופי היו לא מזה, צאה
בשבירת שנסתיימו בשערוריות מעולב היית בארים ם$*לו 0

 רהיטים? בשבירת בשערוריות מעורב היית בארים באילו כלים?
 מכות? בחלופי שנסתיימו בשערוריות מעורב היית באריס באילו

אחד. לא באף
 בש־ שנסתיימו השערוריות מן שאחת הדבר, נכון האס +
 תל־אביב? בר״, ב״אמום היתה מעורב, היית ושבה כלים, בירת
נכון. לא

 שילמתי — זכרוני למיטב
 בהוצאות. חלקי עבור אני
 הנוכחים בין פנים כל על

 היה לא הנ״ל בבית־דקפה
 היה שעה אותה אשר איש
 היקף רב כמבריח לי ידוע

 כוונת אם בכלל; מבריח או
 קפלן, שמואל למר השואל

 1955 בשנת הגן עליו אשר
 בי בבית־המשפט תמיר עו״ד

 הרי למענו, וטען חיפה,
 הגשת לאחר עד ידעתי שלא

הנו בין כי אלה שאלונים
קפלן! ש. אותו היה כחים
ליגוס שלום מכירו ואיני הכרתיו לא
היום.
 הארוחה עבור שילם אשר שהאיש הדבר, נכון האם 0

 שילם דלעיל, בסעיף הנזכר בלבד, ערב אותו של המשקאותו
ל״יז סקב של בסן

זכרוני. למיטב שלמתי, חלקי את אני לי. ידוע לא
השתתף ירקוני, ישעיהו סר ששותפן, הדבר נכון האם +

שמריהו? בכפר סעודה באותה

כן־גוריון מרי
 קצין ינאי, והקצין אביב, תל־ מחוז סגן־מפקד נר,

 המשטרה? של העתונוח
נכון. לא
 ובין בינן המתנהל למשפט שבקשר הדבר, נכון האם ^
 סופר טבת, שבתי למר הראית המתנדבים, שורת חברי עהארב

 משטרתיים? יומנים ו/או תיקים ץ״,״האר
כ.־•
 של חמאמרים סידרת כי לן ידוע שהיה הדבר, נכון האם 9

 על־ידך התבקש שבית־המשפט בעניינים תדון סבת שבתי מר
בחם? להבר״ע

מא לפתוב עומד טבת שבתי מר כי לי ידוע היה נכון! לא
הזה״. ״העולם של להשמצות בקשר מרים
השאלות בשתי המתוארות שהפעולות הדבר, וןנכ האם •

 חמשפט? בית בזיון מחוות הקודמות
לא. — ידיעתי למיטב

ז*ר ★ ★
 ליגום? מר את להכיר לן חזזסן מסיבות באילו <

דירתו. לקבלת משא־ומתן של בהזדמנות
 בקשתן? לפי הדבר נעשה האם •

ובהסכמתי. עלי הממונים הצעת לפי
זירה? שכר תשלום תמורת היה זה האם •

 בינינו ליצור לא כדי תשלום, כל לקבל סרב ליגום מר לא.
 הגנת לחוק בהתאם להתעורר שעלולים ודייר, בעל־בית יחסי

הדייר.

הזדמנות. באותה השתתף לא ירקוני ישעיהו מר
 סכוק שילם לעיל בשאלח ומתואר הנקוב איש, אותו אם •
 שילם? כמה — אחר

שאלה. לאותה תשובה ראה
 עבור שילם ודמתקה בשאלה נקוב אשר האיש לא אם 0

 עבורה? שילם מי הארוחה,
הקודמת. לשאלה תשובה ראה

 שפי, מר שאתה, עצמה, תקו*ח שבאותה הדבר, נכון האם 0
בצותא סעדתס כמבריחים, למשטרה הידועים והאנשים ירקוני מר

למש־ שכר־דירח שילמת האס שכר, תשלום היה לא אס 0
לממשלה? או ישראל, טרת

נל־ סכום נגבה
לא.
האם ידך, על דירה שכר שולם לא אם •

בחוילה? השימוש עבור ממשכורתך שהוא

בתקופה שהגיעו
לא.
המקומית, לרשות מסים שילמת האם •

ומועדים. סכומים לפרס נא כן אם בחוילה? שהתגוררת
לא.
בשיכון כגון רגילה, בניה מגדיי חורג הבניה סיב האם •

יליחוו ביד המשוחררים החיילים
כן•
ליגוס? סר בחברת אי־פעם בילית האס •

כן•
 מש־ של משותפת בשתיה גם אלו בילויים התבטאו האם •
 חריפים? קאות

כן. לעתים,
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