
את התדמית!שיחוו
 דרש השיחזור, של וידיאו וסליל מלאה,

 דני בחקירה. להמשיך מחוקריו תורגמן
 שחתם אחרי גם החוקרים, בפני טען חנוך

ה חגורת היכן יודע שאינו ההודאה, על
 החל תורגמן אביו. של הפינקס והיכן כסף

 הפעילו אם חוקריו אצל בירר הוא לחשוד.
 את ממנו להוציא כדי דני, נגד פיסי כוח

 קצין של המייוחדים ובחושים ההודאה,
 שיקר לא מיזרחי כי ידע ותיק, מישטרה

 שימוש כל היה שלא כשהבטיח אותו
בכוח.
 הטרידו והשיחזור ההודאה אחרי גם

 לא שאותן ספקות תורגמן, את הספקות
 קצין כל לעצמו. אפילו להסביר היה יכול

 מהירה כה בהצלחה גאה היה אחר מישטרה
 את הזמין תורגמן מעשה־רצח. פיענוח של

 ש־ ממנו וביקש המישטרתי הפסיכולוג
 תשובות רצה תורגמן חנוך. דני עם ישוחח
 אדם הוא חנוך דני האם שאלות: לשתי
 האם ביצעו שלא ברצח להודות שיכול

 למעשה הפסיכולוג, לדעת מסוגל, חנוך דני
? רצח

 הפסיכולוג חזר בדיקות שלוש אחרי
 ספקות שהוסיפו התשובות, עם לתורגמן

הוא, חנוך דני המישטרה. קצין של בליבו
שלא ברצח להודות המסוגל אדם ספק, ללא

■ , ו ו ו ^ ו ע. 1 1 נו > \ ו

 הצוות. ראש תרמית את שגילה דוויק,
? האשה עם ידידותו ביגלל זאת עשה האס

 היה יכול לא השניה השאלה לגבי ביצע.
 חנוך דני אם בוודאות, לקבוע הפסיכולוג

ו ביד הודאה עם רצח. למעשה מסוגל
 החומר הועבר הרצח, של מלא שיחזור

 כתב־אישום להכין מיהרה זו לפרקליטות.
 חנוך דני לביודהמישפט. אותו ולהגיש

 עד לעצרו שהורה שופט, לפני שוב הובא
המישפטיים. ההליכים גמר

 השיחזוד
גויים

 מישפטו פתיחת לפני אחדים מים
האמיתית. הדרמה החלה חנוך דני של

 מחוקרי אחד הגיע תורגמן של לישכתו אל
 בן הרס״ל דוויק. מרדכי רס״ל הצח״מ,

 מישטרת שוטרי מוותיקי אחד הוא 46ה־
ב תורגמן עם לשוחח ביקש הוא חיפה.
 בפני דוויק שגולל הסיפור עיניים. ארבע

 דוויק המרחב. למפקד חלחלה גרם תורגמן
 חנוך דני של שההודאה למפקדו סיפר

 נכתבה בכתב־ידו, כתובה שהיתה למרות
 ראש מיזרחי. ישראל הצח״ט ראש על־ידי
 קרא אחר־כך ההודאה, את כתב הצח״מ

 מילה אותה שהעתיק דני, באוזני אותה
עליה. וחתם במילה

אביו ברצח הוזושויד
 מצלמות על־ידי שצולם השיחזור גם

 של המקוריות טהרת על היה לא הווידאו
 אביו, בדירת חנוך, דני כששאל חנוך. דני
 המצלמות, בפני לעשות צריך הוא מה

 כשהוא רב, בדיוק מיזרחי אותו הינחה
 לשחק ממנו ודורש עדותו את בפניו קורא

המצלמות. בפני על־פיה
 מדוע דוויק. נשאל לא שאלות שתי

 לאותו עד מפקדו עם שלו השיחה את דחה
 האמת. את לגלות החליט ומדוע רגע,

 הצווח חברי יתר את אליו הזעיק תורגמן
 של דבריו כי בפניו שהודו מיזרחי, ואת

 הוא כי טען מיזרחי נכונים. אכן דוויק
 ולכן אביו, את רצח אכן שדני משוכנע

 בעניין בפח הופל הוא אם משנה זה אין
והשיחזור. ההודאה

 חיפה מחוז פרקליטות אל מיהר תורגמן
 בהתייעצות לו. שהתגלה את להם וסיפר

 לבטל הוחלט לממשלה המישפטי היועץ עם
 ולשחררו. חנוך דני נגד כתב־האישום את

 תורגמן, אחר־כך שערך חוקרים בכנס
 לא ״אני הרוצח: את לגלות הבטיח הוא

 לא גם אני מפשע. חף חנוך שדני קובע
 שהחקירה קובע רק אני אשם. שהוא קובע

אותו.״ שיחררנו ולכן כראוי התנהלה לא
ב במהירות פשטה השמועות חרושת

האח בחודשים כבר הרגילה עיר חיפה,
 מסעירות. ולפרשיות רצח למעשי רונים
 עם רבה בידידות היה דוויק כי סיפרו
 בינתיים שהגיעה דני, של אשתו שרית,
 העצור, לבעלה ולעזור לנסות כדי לארץ
 שרית האמת. את לתורגמן גילה ולכן
 דוויק. את מכירה היא כי מכחישה אינה

 כל דוחה היא בידידות. היו הם לדבריה
 בינה במייוחד קרובים ליחסים בנוגע חשד
 המלא הגוף בעלת הבלונדית דוויק. לבין

 היחידי השוטר לא ״הוא השבוע: טענה
 אבל בידידות, והיינו היכרנו מכירה. שאני

 לא והוא בבית אצלו הייתי לא פעם אף
 דני בעלה גם לדבריה, בבית.״ אצלי היה

זאת. מאשר דני דוויק. את הכיר
 החקירה. בזמן לי עזר לא דווקא ״דוויק

 וכל האחרים, החוקרים כל כמו היה הוא
 משהו ממנו לבקש באה שהייתי פעם

 מספרת לי,״ נתן לא הוא דני, בשביל
 דוויק כי מודה, שרית גם אולם שרית.

 ממאסר־עולם. בעלה את שהציל זה היה
 מקבל היה לא שבית־מישפט להניח קשה

 בשיחזור, המלווה דני, של הודאתו את
 שההודאה טען לא עצמו הוא כשאפילו

 היה לא דוויק ״אם בכוח. ממנו הוצאה
 הוא מדני- ההודאה את הוציאו איו מספר

שרית. היום אומרת שם,״ נשאר היה
פנייה
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 והמעצר הרצח על לה נודע כאשר ולחמה. לבעלה שם המתינה ה״א הרצח. ביום הברית
בעלה. לשיחרור שהביא החוקר עם בידידות היתה שרית לארץ. לחזור שרית מיהרה

לעיתונאי
 חפש־את־האשה, בפרשת די לא אם ן*
 מעצרו לעניין נוספת פרשה התווספה י

 עורך־ אל פנתה המישפחה חנוך. דני של
ש והתחננה בראונר עדי החיפאי הדיו
 בראונר בדני. הטיפול את עצמו על יקבל
 המחוז פרקליט היה הוא ידועה. דמות הוא

 עמוס של המפורסם במישפט הופיע בחיפה,
 היום עד הלר. רחל ברצח שהורשע ברנס,

מפשע, חף הוא ברנם כי הטוענים רבים יש

 בית־ על־ידי אושרה שהרשעתו למרות
 אחדים חודשים לפני העליון. המישפט
 פגעה נוראה כשטרגדיה בראונר התפרסם

 שרית, היפהפיה, ידידתו־מזכירתו עצמו. בו
 יעל, יותר, עוד היפה אשתו את רצחה

 אחרי רב כסף דרש בראונר והתאבדה.
 דני של תיקו את עצמו על לקבל שהסכים

 בראונר קיבל המישפחה לדברי חנוך.
 טען תורגמן לירות. אלף 150 של סכום
 קיבל שבראונר לו ידוע כי קציניו, בפני
לירות. מיליון רבע

 בנקודת יום, 55 חנוך דני בילה שבו חדר־המעצרלהודאה הטיבה
 בהאשמה שהודה טען, דני בנמל־חיפה. המישטרה

 היה שבו זה בתא ולבלות להמשיך היה יכול שלא משוס אותו, היכו שלא למרות
לא־לו. בהאשמה יודה אס משם אותו להעביר הבטיחו שחוקריו ומשוס מבודד

 באמת כיצד שהתגלה אחרי אחדים ימים
 לפגי ויום חנוך, מדני ההודאה נגבתה
ל בראונר פנה ממעצרו, שוחרר שהוא

 ההודאה כי בפניו וטען חיפאי עיתונאי
 חף אדם וכי כדין שלא נגבתה לקוחו של

 למאסר־עולם. וצפוי במעצר יושב מפשע
תלו במיכתב לדבריו, מזעם. רתח תורגמן

 ניסח שאותו עורכי־הדין, ללישכת נה
 את גילה תורגמן כי בראונר ידע השבוע,
 1 חנוך את לשחרר החליט וכי התרמית

 את ישחרר הוא כי למישפחה הבטיח אז
 ״לוחם של בעיתונים בהצהרות ויצא דני

הצדק״. למען

ט הקלי  ל
ת את רו קי ח ה

תו בבי־בי־סי שודרה שעבר שבוע ף׳
 סיפרו אנגליה. את שהסעירה כנית *■
 חשודים הודו שבהם מקרים ארבעה על בה

 שנשפטו אחרי ורק שונות, בהאשמות
 שהם התגלה עונשי־מאסר, עליהם ונגזרו
 אדם על ספר שכתב סופר מפשע. חפים

 אחרי באנגליה להורג שהוצא מפשע חף
 שמיש־ היה שכדאי הצעה הציע שהודה,

 חקירה כל אותה: תאמץ ישראל טרת
 כך רשמקול, גבי על תוקלט מישטרתית
 החשודים את לחקור יוכלו לא שהשוטרים

כדין. שלא
 אשתו בין הידידות מזל. היה חנוך לדני
 בסופו הביאה החוקרים אחד לבין שרית

 שהובילו החקירה שיטות לגילוי דבר של
 מישטרת שמפקד מזל גם לו היה להודאה.

להס המנסים השוטרים מסוג אינו חיפה
 יוקרתם. את להציל כדי רק האמת את תיר

 את מעורר חנוך דני של המקרה אולם
 כיום יושבים האם :המחרידה השאלה
בהא שהודו אנשים ובריח סורג מאחורי

להם? לא שמות


