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• ה הו ן כנ מ  הקשיש הכספים לחלפן המשותף ה
 רחל ולחיילת כרמון דפנה לנערה חנוך, פינחס ■ייי

חק חיפה זמישטרת נרצחו, שלושתם תשובה: הלרז
חשודים. ועצרה הרצח נסיבות את רה

 היתד. הסיקרים, שלושת בבל המשטרתית, החקירה
 עגום אור שהטילו ביותר, צורמות סחריקות מלווה
החוקרים. שיטות על ביותר

מעו היה מזרחי, ישראל הצעיר. המישטרה מפקח
באו תמיד פעל )37( מזרחי האלה. החקירות בכל רב
 בחל ולא עליו. .!ננעל״ חשוד, מצא הוא שיטה: תה

הוד ממנו להוציא נדי משונות וגם שונות בשיטות
 הוא כך. על לומר מה היה לבית־המישפס כתובה. אה

 פנים: לשתי משתמע שאינו בכינוי מזרחי את ביגה
שקרן.

 נמוך־קומה גבר כאשר ,1980 במרס, 17ב* זה היה
 אבי! את ״רצחו וקרא: בחיפה לתחנת־מישטרה פרץ

 של לביתו מיהו השוטרים חנוך!״ פינחס את רצחו
 אותו גילו הם בבת־גלים. )81( הקשיש חלפן־הכספים

ל היה וראשו חתוך, היה גרונו הדירה. ריצפת על
שוד. המשוער: המניע ודם. בשר של דייסה

 מיזרחי. ישראל מפקח הועמד צוות־החוקרים בראש
 הנרצח. של בנו חנוך, דניאל את לעצור הורה הוא

 שבועיים במשך צעיר. איש אינו כבר חגור דניאל
מרו טיפול המישטרתי בתא־המעצר חנוך קיבל ימים

 במו החתומה הודאתו על-פי ״רוצח״, אותו שהפך כז
הור על־פי הרצח, את ״לשחזר" הסכים אף הוא ידיו.
הנמרץ. מזרחי ישראל של הבימוי אות

שוטר זה היה בלתי-צפוייה. תקלה אירעה לפתע

חנוך
מזון בלי אולקוס

 שטען מזרחי, של צוות־החקירה מאנשי אחד דווקא,
 את ואילץ החקירה, את זייף כי עליו הממונים באזני
ה השיטה ביצע. לא הוא שאותו ברצח להודות חנוך

 לא כאשר חנוך, של הקשה האולקוס ניצול עיקרית:
למחלתו. מתאים מזץ לו סופק

ונש האלה הגילויים בעיקבות שוחרר חנוך דניאל
 תפסו ספסל־הנאשמים על מקומו את לביתו. לח

 בינטר. יוסף רס״ר לחקירה, ושותפו מזרחי המפקח
 לא שימחתם אך תוכו• .יחיד שופט לפני נשפטו הם

 ועסק שב בחיפה המחוזי בית-המישפט רב. זמן ארכה
 כי קבע והוא הזה, הזיכוי בעיקבות חנוך בפרשת

 ממנו והוציאו אותו שחקרו השוטרים ופי זכאי, חנוך
שקרנים. הם הודאה
הח כי מתברר שבה הראשונה הפעם זו היתד. לא

 אותו, לשבור ומנסה עליו ״ננעל״ מיזרחי שהמפקח שוד
המבוקש. הרוצח בדיוק אינו

הדד {!חוות אכרה: ז1חקץ־
 מיז- מפקח של הראשון הקורבן שידוע, כמה ד ♦1

 מיזרחי ביכונסקי. יורם היה מפקדיו ושל רהי /
 רחל החיילת רצח את שחקרו הצוותים בשני השתתף

 שהחזיקו אחרי ).2303 ,2265 ,1939 הזה (העולם הלר
חבר ברצח כחשוד ביכונסקי את במעצר שבועות כמה
ומ־ שבור כשהוא לשחררו אנשי־המישטרה נאלצו תו,

מיורחי
 בתנאי־טעצר השוטרים על-ידי שהותזק אחרי יואש,
ביותר. קשים

רוצח. היה לא הרוצח
 במוחו נוריית־אזהרה הדליק לא ביכונסקי מיקרה אך

הרו בשיטתו: לדבוק המשיך הוא מיזחחי. המפקח של
 הצליח מיזרחי, שהוא, החשוד ספק, לכל מעל הוא צח

אותו. לעצור

פרגון(ואי) 1ושז0 אמרח: חק׳וה
ע ף* כו שון ש א ר  בצ־ נרצחה מילחמת-לבנון של ה
המפ של חוקריו כרמון. דפנה החיילת הארץ פון ״
 בן צעיר אנדריאה, אלכסנדר את עצרו מיזרחי קח
כרמון. של קברה על זר-פרחים מניח כשהוא מנצרת, 19

אלכ את מיזרחי המפקח של חוקריו החזיקו יום 60
 על איפול הוטל הציבור. ידיעת ללא אנדריאה סנדר
הטיפול מהעצור נמנע זה במיקרה גם המעצר. עצם

כיכונסקי
ולילה יוס חקירות

(במרכז) דהאן
מחתרתי מעצר

שז רפואית השגחה ולא תרופות לא הנאות: האנושי
להו אותו לשכנע המטרה: פסיכיאטרי. חולה לה קוק
בשיחזור. ולהשתתף ברצח דות

לב אך ביצע, שלא בפשע להודות נאלץ אנדריאה
 זמן חשד. כל ללא שוחרר והוא התסריט התקלקל סוף
 והמשבר יאושו בגלל הצעיר, התאבד מכן לאחר קצר

המישטרה. מידי שזכה הטיפול אחרי אותו, שפקד

י)3< פרגון בושת זונות: חס׳רה
שיה אחרי אחר חשוד היה לא ממרחי מפקח '64
המישטרה קצין אך אנדריאה. אלכסנדר של רורו א

 בחייו שעלה המחריד, הכישלון לרגע. נח לא החרוץ
 החליט מיזרחי אותו. הרתיע לא מנצרת, הצעיר של

 זה הבטיח, כך הפעם, אחר. מוצלח חשוד לו שיש
האמיתי. הרוצח

השי באותן הנמרץ המישטרה ■חוקר השתמש שוב
 את יום, 41 במשך מחתרתי, במעצר החזיק הוא טות.

 הסביר, הוא בית־המישפט לשופטי דהאן. נסים הדיע
הפרשה. פירסום את לאסור יש העצור שלטובת
אתת בגלאי־שקר. בדיקות שתי עבר דהאן נסים

אגדריאנה
רפואי טיפול מניעת

 טען כאשר שיקר שהוא הוכח לא ידיעתו. בלי מהן
כרמון. דפנה את רצח הוא שלא

 אנדריאה, אלכסנדר של מעצרו דבר נתגלה כאשר
 אלכסנדר של הפרשה ״האם : )2353( הזת העולם כתב

 החזיקה האם שניה? ביכונסקי פרשת היא אנדריאה
 חף־מפשע, שהוא בידיעה המופרע, בצעיר המישטרה

 מיקרהו 9ג אחר?״ חשוד בידיה היה שלא מפני רק
ב ביכונסקי״ ״פרשת לתואר בהחלט ראוי דהאן של

חדשה. מהדורה
 דפנה רצח בפרשת מיזרחי של החקירה כיווני שני
 גם שיחרר מיזרחי השני. אחרי האחד נכשלו ברמון

חשוד. ללא ונותר דהאן, נסים את
 טומי עורך־הדין דהאן, נסים של פרקליטו שהיה מי

 כאשר שיקר מיזרחי כי בבית-המישפט גילה נדשי,
 כדי הדייג של מעצרו פירסום את לאסור שיש טען

 יובא שמעצרו דרש עצמו, הדייג החשוד, על להגן
הרבים. לידיעת

 בבית- נפגשו שוב יותר, מאוחר חודשים שלושה
 מיז- ישראל המישטרה מפקח בחיפה המחוזי המישפט

 את הפרקליט ייצג הפעם נדשי. טומי ועורך-יהדין רחי
הפרק ביקש שוב אביו. ברצח שנאשם חנוך, דניאל

 שהשיג מפני למיזרחי, ■להאמין שלא מהשופטים ליט
 הפעם גם פסולה. בדרך באשמה ההודאה את מחנוך

 הרוצח את ופיברק שיקר שמיזרחי לשופטים׳ התברר
■ זוהר מרסל שלו. התורן

 לבית- הדלת את ידיך במו תפתח
 נשם שבתאשווילי משה הכלא.״
 שבו נדיר מיקרה זה היה לרווחה.

ל נוספת הזדמנות השופט נתן
 למוטב. לחזור מועד עבריין
יש לשבתאשווילי מכוונת. יד

 עבירות שבו ארוך, הרשעות גליון
 נתפס הפעם וגניבה. פריצה של
ב פריצה ביצע כאשר חם, על

 בגלל צפוי היה הוא הרצליה.
 סניגורו, אך ממושך, למאסר עברו
עליו. להגן היטיב מקרין, דרור

ה באשמה, הודה שהנאשם אחרי
 משרות- חמה המלצה הסניגור ביא

 נשא הנאשם כי התברר המיבחן.
 בל- אישיות בעלת אשה לאחרונה

 השפעה ובעלת משכילה תי־רגילה,
יציב אופי לה ״יש בעלה. על

 והמליץ הדו״ח, קבע מכוונת,״ ויד
אחת. הזדמנות עוד לנאשם לתת

מהטיעו מאוד התרשם השופט
 הנאשם על שגזר ואחרי נים.

 ששלח ולפני מיבחן, שנים שלוש
:אותו והזהיר הוסיף הביתה, אותו

 ו׳ זו, בהזדמנות תעמוד לא ״אם
 מבטיו אני לפניי, ותבוא תחזור

 לבית־הםוהו אותך שאשלח לך
 תצ> שכאשר שנים, הרבה לכל־כך

 שי המודלים את תכיר לא שוב
הכבישים.״ על המכוניות
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