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ה ני ^ כ ת מז  מן ■הנאשמים א
בכתב־האי־ להם שיוחסו האישומים

 קר שמואל המחוזי השופט אמר שום,״
הכרעת־הדין. קריאת את בכך וסיים ארט,

 בתל־אביב המחוזי בית־המישפט באולם
 אל מיהרו הפרקליטות אנשי ,מהומה. קמה

 אום־ ויקטוריה עורכת־הדין של לישכתה
 לבשר כדי המחוז, פרקליטת טרובסקי־כהן,

 מיש־ קציני המרעישה. החדשה את לד,
 של מחלק־הסמים בלשי וביניהם טרה,

במקומו נדהמים קפאו המרכזית, היחידה
 וצילצל לתא־ד,טלפון, רץ מהם אחד תיהם.

זו ״הם ■תל־אביב. מחוז מישטרת למפקד
 לא ״השופט השפופרת. לתוך קרא כו!״

 זה איך תופסים לא אנחנו !לדדון האמין
!״קרה

או חקר הנאשמים, את עצר ר,הרואין, את
 והעדויות שלו, הפעולה דו״ח סמך ועל תם

 הוכן הנאשמים, מן נלקחו כאילו שהציג
בפ דדון הצייד של עדותו כתב־ד,אישום.

 להיות היתה אמורה קוארט השופט ני
רץ־המראתון. ריצת־הניצחון מעין
 כדי הכל הפעם עשה דדון הבלש אך

ל להאמין שאין לבית־המישפט, להוכיח
 במישטרה שמסר בעדות שטען מה כל

ד,הרואין. תפיסת לגבי
 בעדותו ועלוב, אומלל כך כל היה הוא
 השופט את להביא שהצליח עד הפעם,
 בעדותו שנתגלו המסקנה לידי קוארט
חמורות. סתירות
 עדותו על לסמוך ניתן שלא סבור ״אני

 אמר מכריעות,״ שאלות לגבי דדון של
השופט.

לנ אם המוזרה, להתנהגותו גרם מה
 דדון אליהו הבלש של עדינה, לשון קוט

 חסך שלא הנמרץ, החוקר בבית־המישפט?
 אנשי־בוה־ לתאי־המעצר להביא כדי דבר
אצ כשנתגלו ודוגמניות, תל־אביביים מה
 במו־ סגר חשיש, של ספורים גרמים לם

ש שהכמות גדולה, פרשת־ד,רואיו ידיו
למו להביא היתה עלולה במהלכה נתפסה

הלא־רחוק. בעתיד רבים, של תם
 מי-' זה, בחודש הכרעת־הדין, שמיעת עם
 ־עורכת־ תל־אביב, מחוז פרקליטת הרה
 מחוז למפקד לפנות אוסטרובסקי־כהן, הדין

 משה תת־גיצב המישטרה, של תל־אביב
המ הופעתו על לו לבשר כדי טיומקין,

הו בבית־המישפט. דדון הבלש של שונה
 המדינה, לפרקליט הועברה נוספת דעה

 הירעץ־המישפטי־לממשלה. של ולידיעתו
עבו שיצלמו הורה כבר טיומקין תת־ניצב

 הפרוטוקולים של העמודים מאות את רו
 דדון. העיד בה אשר הפרשה •של והעדויות

 לבית־המישפט־העל־ לפנות לתביעה קשה
 יש עוד למה וכי ערער. להגיש כדי יון

 אינו כי מכריז השופט כאשר לצפות,
 אנשי- של גירסתם את מקבל ואינו מאמין

י המישטרד,

 הלבן המוות
חוגג

נתקו הוא ואעוהמחלק:
 ואנשי־המישטרה קציני רק לא אולם,
סט כאילו חשו המישפטים באולם שנכחו

 העלים לא קוארט השופט גם פניהם. על רו
 נאלץ כאשר שלו, הדוכן על ריגשותיו את

ש והסתירות השקרים שורת את להזכיר
 מחלק־הסמים רס״ל של בעדותו נתגלו
בית־המישפט. בפני דדון, אליהו

 איש הבלש שמסר המוזרים הפרטים
ה לפני דדון, אליהו המובחרת, היחידה

 שאחת לכך שהביאו הם קוארט, שופט
ב הרואין, תפיסת של הגדולות הפרשות

 שיו (כמות לירות וחצי כמיליון של שווי
 בלא* בבית־המישפט הסתיימה גרם), 152

 גרם סוחרי־הסמים, צייד דדון, אלי כלום.
 תיקבר כולה והפרשה ייסגר שהתיק לכך

סופית.
 דדון הרס״ל של להופעתו ציפו כולם

 כולם, — ובשלווה בביטחה בבית־המישפט
 רגע לאותו עד הנאשמים. מן חוץ אולי
תפס דדון לחלוטין. ברורה הפרשה היתה

 תפיסת פרשת החלה כעצם, יצד, ך*
 ״המוות אבקת של הגרמים 152
 האומלל לסיומה הגיעה וכיצד הלבן,״

 רב־ בסיועו בבית־המישפט, וחסר־התוצאות
דדון? אליהו הבלש של הערך

 בפברואר 27ה־ של הצהריים בשעות
 וחוליית־ דדון אליהו הרס״ל נכנסו השגה,

 5 עדן קהילת ברחוב לדירה שלו הבלשים
 שם לערוך כדי בתל־אביב, התימנים בכרם

 צו־חיפוש, היה השוטרים ביד־ חיפוש.
 אודות על שקיבלו, חשוב מידע בעיקבות

 באותו המוסתרת הרואין של גדולה כמות
בית.

 .שנמצאי גרביים בתוך פרי. ■נשא הצייד
 של בחדר־ד,כניסה ארון־בגדים במגירת
הרו גר׳ 152 ואנשיו דדון גילו הדירה,

 בחדר־ במגירה נתגלו חשיש גר׳ 1.9 אין.
 נתפסו מטאדון גלולות 21 ועוד השינה,
 פלסטיק. בקבוק בתוך השוטרים על־ידי
 קטנים מישקלות שלושה גם במקום נמצאו

 כן כמו זעירות. חומר כמויות לשקילת
חיים ובנו )60( חבורה עזרא במקום נעצרו
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יגור: יקד ש ו שהדס״ הוכיח הוא הסנ
 מסוכנים סמים בהחזקת הואשמו הם ).33(

האב. ־של בדירתו
 ),30( (כליפא) חן אליהו שלישי, נאשם
 מחיים מסוכן סם לקנות בנסיון הואשם
יל לארבעה ואב נשוי שהוא הבן, חבורה,

הפ לפני יום 11 ללונדון טס וא־שר דים,
 צייד־סוחרי־הסמים של המפורסמת שיטה
 בלונדון שהה הבן חבורה דדון. אליהו

 וחזר לאמסטרדם, נסע משם ימים, כחמישה
 ימים שלושה ,1976 בפברואר 24ב־ ארצה
בדי מחלק־הסמים שערך החיפוש לפני
 לדבריו, הגיע, הבן האב. חבורה של רתו

 חמש עם בן־גוריון לנמל־ד,תעופה מאירופה
 בו־ לו ־שיחררו פקידי־המכס אך מיזוודות,

 הגישה התביעה אחת. מיזוודה רק במקום
 כמוצג — קוארט השופט שציין כפי —
 מר- היא אמסטרדם שלפיה חוות־הדעת את

 הסוג מן ההרואין של באירופה כדר,שיווק
האב. חבורה ישל בדירתו שנתפס

 ועל זו, דעת חוות פי על טענה התביעה
ב חבורה חיים של הקצרה שהותו יסוד

 שנתפס לפני אחדים ימים — אמסטרדם
 את הביא הבן חבורה כי — בדירה .;סם

מו הפרקליטות בדירה. והטמינו ד,הרואין,
נסי לפני התגורר חבורה חיים כי סיפה,

בכרם־ד,תי אביו, בבית לחוץ־לארץ עתו
מנים.
— קוארט השופט קבע — מאמין אני

אומנם מתגורר חבורה חיים הנא־שם כי

 מבקר שהוא ברור אך ,16 בורלא ברחוב
 בכרם־ אביו בדירת אחיו, כמו תכופות,

התימנים.
הת כאשר כי דדון, רס״ל אמר בעדותו

 נתגלה שבו לארון החיפוש, ■במהלך קרב׳
מח מזיע, חבורה חיים כי הבחין ההרואין,

סי העידו לדבריו, זקנו. את מגרד וויר׳
 — לדעתי״ ״אולם התרגשות. על אלה מנים

 אילו גם פלא, בכך ״אין — השופט הדגיש
מפשע.״ חף היה

 בגרביים, ד,הרואין את דדון גילה כאשר
 זיקה לכל נמרצות חבורה חיים התכחש

 לדדון אמר הוא אודותיו. ידיעה או אליו
 עם להתקשר וביקש לדבר, רוצה שאינו

 הנא־שם, כי העיד דדון וגמן. עורך־הדין
 עורך־ שבנוכחות לו אמר חבורה, חיים
 לעשות לפרקליט ויציע הכל, יספר הדין,

 יעצרוהו שלא כדי המישטרה עם עיסקה
כנר הסכים דדון לדין. אותו יעמידו ולא
 שזה נראה אך הפרקליט, את להזעיק אה
הופיע. לא כך ומשום אותר לא

 הר,רואיו, בפרשת 2 מס. נאשם ך*
 שוטר ,60 בן הוא חבורה, עזרא 1 1

המנדט, בתקופת ותיק הגנה. וחבר לשעבר,
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