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 את להאריך בחיפה השלום בית־מישפט
 היה לטענתו נוספים. ימים בשישה המעצר

 הדייג-דוגמן את הקושר חסוי, חומר בידו
הראשו בימים כרמון. דפנה של לרציחתה

 שאם לדהן, מיזרחי הבטיח המעצר של נים
 בגלאי-שקר בדיקה יעבור פעולה, ישתף
 ישוחרר. הגופה, נתגלתה שבו בשטח ויבקר

טומי לעורך-הדין גם הודיעה המישטרה

 תריע ־ זזת! !סיס
 ששוח׳ור וחדונגן
 שתי עבר גגעצוו,

 ובגול!אי-ושקר, ובדיקות
 זיעתו, בלי מח! אתת

 יחסן בוא ליו
 ריאת ותוא !שבו

!מאסו עונש

 לקוחו את לבקר צריו הוא שאין נדשי,
 היה לא השוטרים לטענת בביודהמעצר.

סניגורו. את לראות מעוניין דהן

תשובות
מחשידות

 עמד לא מזרחי שהמפקח אחרי ק ,ך*
 סיני- את לראות דהן ביקש בהבטחתו, י

 בו לחשוד שממשיכים התלונן הוא גורו.
שבדי למרות כדמיון, דפנה את רצח שהוא

 אמת דיבר שהוא הוכיחה הפוליגראף קת
אותה. רצח לא שהוא טען כאשר

 בית- משופט שוב ביקשו החוקרים אך
להא ג׳ובראן, סלים בחיפה, השלום מישפט

 הם יום. 12 לעוד דהן של מעצרו את ריך
 לא שדהן הראה אמנם שהפוליגרף טענו

 כרמון, דפנה את רצח שלא כשטען שיקר,
 מי לו ידוע אם כגון נוספות, לשאלות אך

מחשידות. תשובות נתן אותה, רצח

1  שבזמן טען ,28ה־ בן מחיפה, ודוגמן דייג דהן, נימים 111111
בבית־ כמתנדב עבד כרמון דפנה החיילת רצח שבוצע ש 11111

 41 אחרי שוחרר דהן המתנדבים. ברשימת תופיע לא שמו אך בחיפה, רמב״ם החולים
 החזקתו את הציבור מעיני להסתיר ניסתה שהמישטרה אחרי עצמית, בערבות יום,

ושוחרר. סודי, במעצר הוחזק מנצרת, אנדריאה אלכסנדר הקודם החשוד גם במעצר.

 לסותרות עולה מיזרחי ישראל המפקח
 על- נאשמו אנשיו ושני מיזרחי העיתונים.

 פסולה בדרך שהוציאו בכך המישטרה ידי
 אביו ברצח שנחשד דנוך, מדניאל עדויות

 כתב- בוטל התלונה בעקבות כשנתיים. לפני
 מיז- לדין. הועמדו והשוטרים נגדו האישום

 וכתב־האישום מאשמה, לבסוף זוכה רחי
).2231 הזה (העולם דנוך. נגד שוב הוגש

 שנתם ׳הסביר דהן
 מכנסיו, וווי שהיה הדם

 אדם ם1 בקססה ׳מקורו
 לא והחוקרים - משיים

 הם ואס וגילו
 אה ים מקבי

 או ההסבר
ואותו! זותיס

 שמפקדיו אחרי בקלות. ויתר לא מיזרחי
ב השלום בבית-מישפט להודיע עליו ציוו

 ולהחזיק להמשיך מעוניין הוא שאין חיפה
 ימי 41 בתום נוסף, במעצר דהן ניסים את

 מהסני- ביקש הוא ישב, כבר שבהם המעצר
 נדשי אחרונה. בדיקה לו לאפשר נדשי, גור

 ניסים של שיחרורו תלוי בזה אם שאל
 ללא ישוחרר שדהן השיב מיזרחי דהן.
הבדיקה. לתוצאות קשר

שחרור______
עצמית בערבות

הס והשניים דהן, עם התייעץ דשי ?י
 נלקח דהן מיזרחי. של לתנאיו כימו ■

 דוגמות לקבל דרשה המעבדה ■לבדיקה.
כ בגופו, שונים במקומות שיער של י

שנמ השיער עם השוואה לצורך נראה
 עד אך כרמון. דפנה של במכוניתה צאה
 תוצאות על דבר המישטרה מסרה לא עתה

 בערבות — שוחרר דהן ניסים הבדיקה.
עצמית.

 סופית. מיזרחי המפקח ויתר אם ספק אך
 :אומר נשמע הוא דהן של שיחרורו אחרי
 מן זה אין אחר.״ חקירה כיוון לנו ״אין

 של בגורלו להתעניין ימשיך שהוא הנמנע
■ זוהר מרסל יי׳ז• ניסים

ד

־ ובמחתרת בבידוד במעצר הוחזקו החשודים שגי
פירשם ביקשו שהם למדות עליהם, להגן נדי כביכול

 נלקח הוא ידיעתו. בלי הפעם גלאי־שקר.
 יע- לאיזור מכונית, בתוך חוקריו, על-ידי

 גופתה נמצאה שבו למקום רות־הכרמל,
ש לו גילו לא החוקרים כרמון. דפנה של
 לפניו הציגו במיקרה כאילו המקום. זהו

 ואז הרצח, במקום שנתגלו אישים דברים
 רשמו מישרתי רכב בתוך שהיו המכשירים

הס הוא מסויימת. בהתרגשות הגיב שדהן
שהמכו בכך, ההתרגשות סיבת את ביר
 דמון, בית-הכלא לקירבת אותו הסיעה נית
 גניבה של עבירות על וחצי כשנה ישב שבו

וסמים.

עב שהיא שתכחיש כדי לחצים, עליה עיל
 הסניגור בבית-החולים. דהן עם יחד דה

 בבית־המישפט, רק שמה את לגלות הבטיח
דהן. לשם יגיע בכלל אם

 דהן, הסביר מיכנסיו על הדם כתם לגבי
 מסר וגם מסויים, אדם עם התקוטט שהוא

 הזו, הגירסה את בדקו החוקרים שמו. את
 של דמו לסוג הדם התאים אם מסרו לא אך

האיש.
 את תחילה החזיקו חיפה מישטרת חוקרי

 במישטרת מבודד בתא־מעצר דהן ניסים
בית־ שופט את לשכנע הצליחו הם הנמל.

 קשור הוא שאין יתברר אכן אם שמו את
לרצח.

 חקירה
̂זל פסולה ־

 אחרי זימן־מה שנית, בית־המישפט את י י שולל להוליך היססה לא רה מיעוט ך
 הראשון החשוד עם שעשתה התרגיל
 אנדריאה. אלכסנדר בפרשה, שנעצר

של ששמו הראשונה הפעם זו אין

עו־ דהן, ניסים שלהפרקליט
נדשי, טוסי רך־הדין

 ודרש בחיפה המחוזי לבית־המישפט פנה
השם. פירסום על שאסר הצו ביטול את

 בשקרים. הסתבך שדהן טענו השוטרים
 הנרצחת. את הכיר לא שהוא טען תחילה
 מ- באחד נמצא ששמו אחרי יותר מאוחר

 שהכיר הודה הוא הנרצחת, של פינקסיה
בבי שביקר סיפר הוא .1978 בשנת אותה

 היחסים את וסיים הוריה, את הכיר תה,
 וסיפר פירט גם הוא שנה. באותה ביניהם

ירוק. בצבע מכונית היתד. כרמון שלדפגה
 נרשם שהרכב התברר המישטרה לחוקרי

 ומכאן ,1981 בשנת רק במישרד־הרישוי
 את שניתק טען כאשר שיקר שדהן הסיקו
 גיר- גם .1978 בשנת כרמון דפנה עם קשריו

 לא כלל שהוא טען שבד, הראשונה, סתו
 המישטרה. חשד את עוררה אותה, הכיר
ש להגיד ״פחדתי :פשוט הסבר היה לדהן

ל אותי יקשרו שלא כדי אותה, הכרתי
רצח.״

ב- נוספת בדיקה דהן עבר יותר מאוחר

 מהאלי- הסתייגויות גם היו למזרחי
הת שבו המשוער ׳למהעד דהן שמסר בי

 הראשון שבשבוע טען הוא הרצח. בצע
 בבית- כמתנדב עבד למילחמודהלבנון,

 את בדקו השוטרים בחיפה. רמב״ם החולים
 של שמו אד המתנדבים. כל של הרישומים

 טען נדשי, טומי סניגורו, מופיע. לא דהן
 אף הוא בבית-החוליס. עבד אכן שדהן
ש צעירה, עבדה עימו שיחד ואמר הוסיף
 סירב אך המתנדבים ברשימת הופיע שמה

תפ שהמישטרד. מחשש שמה, את למסור

 פירסום איסור צו להוציא השלום, מישפט
 להזיק עלול שהפירסום בטענה המעצר, על

 המעצר אחרי יחד. גם ולעדיה לחקירה
 כלי- נציגי לבקשת השופט נענה השני,

המע דבר את לפרסם ואיפשר התיקשורת,
החשוד. שם את לא אך צר,

 לבית־המישפט נדשי עורך-הדין פנה אז
 ה־ איסור צו את לבטל בבקשה המחוזי,
 המיש־ לנימוק שחר שאין בטענה פירסום,

להכתים ולא העציר, על להגן שברצונה טרה


