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אותר? דקר סי
נאנסה, הילדה
 הסליאו ובני־המישפחה
בחשוד מכותיהם

 בבית־מישפט נחשד כהן אליהו
 של אכזרי באונס בתל־אביב השלום

 כי טען המישטרה איש שבע. בת ילדה
 בילדה ברוטאלי אונס ביצע החשוד
 פגש הוא מבית־הספר. שחזרה הקטנה

 אותה לקח הצהריים, בשעות אותה
 הוא אותה. אנס ושם מבודד למקום

 היום, למחרת נוספת פגישה אתה קבע
מקום. באותו

 שארבו רבים מישטרה כוחות
 למחרת, כהן אליהו את תפסו במקום,
 מה לך ״יש הילדה. אותו זיהתה כאשר

 אליעזר השופט אותו שאל לאמר?"
 והראה רגליו על קם החשוד כהן,

 לעיניו מתחת אדומים חתכים לשופט
 לי חתכו הם אותי, דקרו ״הם לחיו. ועל
 והראה ואמר, הוסיף הרגל,״ את גם

 המשופ־ הג׳ינס מיכנסי את לשופט
 שני היטב ניכרו שבהם שלו, שפים

בסכין. חתכים
 השופט. שאל אותך?״ דקר ״מי
 ״הם, ואמר עיניו את השפיל החשוד

 חזר מי״ של ״הקרובים שלה." הקרובים
 היה יכול לא החשוד אך השופט, ושאל

 ״הילדה״. המילה את מפיו להוציא
 צעיר נראה הוא ),37( גילו למרות

 וחתכים ובוהות עגולות פניו ומבולבל.
 שמן גופו עליהם. ניכרים רבים אדומים

 על מתוחה שלו הטריקו וחולצת וגבוה
 וחסר מהסס היה דיבורו הבולטת. כרסו

 ״לא דבריו. את אמר ובקושי ביטחון,
 עבודה, במקום עובד אני זה, את עשיתי

 זה? את שעשיתי להיות יכול זה איך אז
 אנל עבודה, מקום לקלקל רוצה לא אני

 אני חודשים. שלושה כבר שם עובד
 אס־ במלון ועובד מישפחה מפרנס

טוריה.״
 במקום עשה מה אותו שאל השופט

 ללכת ״רציתי שעה. באותה הפשע
החשוד. ענה לאחי,״
 כי לשופט הסביר המישטרה איש
 במיש־ במעשה החשוד הודה למעשה

 ברישיון משוחרר אסיר הוא כי טרה,
 בעבירות־מין. בעבר כבר שהורשע

 את השופט שאל החלטתו כתיבת לפני
 לאמר, נוסף משהו לו יש אם החשוד

 עלי התנפלו המישפחה ״כל ענה: והוא
 לא שריטות, לי יש בגב גם לי. והרביצו
הזה!״ המיקרה את עשיתי

 שהגיש החסוי בחומר עיין השופט
 ״זוהי החלטתו: את וכתב השוטר לו

 לזעזע.״ רק יכולות שנסיבותיה עבירה
יום. 15ל־ החשוד את עצר הוא

בבנק אוברדראפט
 הקדימה האם

לחקירה? מעצר המישסרה
 מהשופט ביקשה גרומר שרה פקד
 את ימים לשמונה לעצור כהן אליעזר
 במיש־ עבד ״הוא שלג. זאב החשוד

 ואיננו עובד, לא הוא כיום רד־החוץ,
 פתח הוא הנוכחיים. עסקיו מה יודעים
 כסף סכום שם הפקיד בבנק, חשבון

 כיסוי בלי צ׳קים מושך והחל קטן
 בחברת נראה הוא גדולה. בכמות

 בבתי־ התגורר תייר, כנראה אלמוני,
כסף.״ להם חייב וכנראה שונים מלון

 השופט שאל נגדו?״ התלונה ״מה
 שלוש קנה שלג כי הסבירה והקצינה _
 ושילם קרן־אור במיפעל טבעות '

 הצ׳ק דחויים. צ׳קים בשלושה עבורן
 הגיע, כבר פרעונו מועד אשר הראשון,

 הצ׳קים יתר גם כי חשש ״יש כובד. לא
 יש לאיש כי כיסוי, להם אין

 הסבירה בבנק״ גדול אוברדראפט
לשופט.
 להסביר וביקש רגליו על קם שלג

 ונאה, צעיר גבר הוא עצמו. את
 ״אני עדינות. פנים ובעל דק־גיזרה

 לי ויש במישרד־החוץ עובד עדיין ־
 בחופש. כעת נמצא אני כך, על אישור

 של דיפלומטי דואר עם עובד אני
 הצ׳ק את נתתי נכון, מדינת״ישראל.

 אותו לשלם מוכן אני אבל כובד, שלא
 את להם להחזיר או זה, ברגע אפילו

הטבעות מעדיפים. שהם כפי הטבעות,

בלב טל ט/ווות 3
 ירשיע שמישהו מאמינה ת ^

 כלב? של שערה בגלל //\£עורך־דין
 שבו באולם שישב מישפטן אותי שאל
 עורך־הדין של מישפטו השבוע נדון

 התובעת, כי מסתבר חרמון. שימעון
 בינתיים מונתה אשר ברלינר, דבורה

 דווקא )51 עמוד (ראה לשופטת
בכך. מאמינה

 כמה טיילו השנה פברואר בחודש
 מלונדון קטנות מעטפות״פלאסטיק

הדיפ הדואר תיק בתוך לישראל,
 באובדן להסתכן רצה לא איש לומטי.

 שהיו במיוחד יקרות שערות שלוש של
במעטפה.

 ידידתו, ברצח נאשם חרמון שימוען
 שעבר. יולי בחודש בלאס, כרמלה
 לרצח, עדי־ראייה היו שלא מאחר
 כל המישטרה, בעזרת התובעת, אספה
 את לבנות לה לסייע היה שיכול פרט

 מפסיפס התביעה של חומת־הראיות
קטנטנות. עובדות של

 שרופה נמצאה כרמלה של גופתה
 בהרי־ירושלים, כפר ליד בבור למחצה

 דמוי בשטיחון עטופה היתה היא
 אותו מייחסת התביעה אשר מחצלת,
 על־ידי נמצאו השטיחון בתוך לנאשם.

 חמש המישטרה של אנשי״המעבדה
 מאחר כשערות״כלב. שנראו שערות,

 לברר ניסו דוברמן, כלב יש שלנאשם
 אומנם אם מישטרת־ישראל במעבדות

חרמון. של לכלבו אלה שערות שייכות
 מומחה בישראל אין כי מסתבר

 בעלי״חיים. של שערות לזיהוי מיוחד
 חמש התעצלה. לא התביעה אך

 שערות כמה עם יחד הללו השערות
 חרמון, של מכוניתו בתוך שנמצאו
 שנלקחו שערות של יותר גדול ומיספר

 נשלחו דובי, הכלב של מפרוותו
 ששם בתיקווה לסקוטלאנד־יארד,

 את שיקבע שם, בעל מומחה יימצא
קבוצוית־השיער. זהות

אדם! או ס
 קוק רוג׳ר לישראל הגיע שבוע ך*

 הזמנת לפי מהסקוטלאנד־יארד, 1 1
 דוכן־העדיס על עלה הוא התביעה.

המדעיים. ממצאיו על וסיפר
 כיצד, הסביר התובעת לשאלות

 למצוא מנסה הוא מאפיינים, אילו ולפי
 המאפיינים שונות. שערות בין זהות

השערה, של ציבעה לדעתו: העיקריים,

 של נוספות בדיקות יש ועובייה. אורכה
שלה. התאי והמיבנה קשקשי־השערה

 בתוך שנמצאו השערות חמש מבין
 שערת־אדם. אחת היתה השטיחון,

 לאותו שייכת היתה לא נוספת שערה
 האחרות. השערות שלוש כמו הסוג

 לדעתו היו, האחרונות השערות שלוש
 כלב לאותו שייכות המומחה, של

 דגימות־השיער שתי התקבלו שממנו
האחרות.
 וזהיר מאוד אנגלי המומחה, אולם

 אני ״אין תשובתו: את מייד יסייג מאוד,
 באו השערות כי בוודאות למר יכול

סביר.״ נראה זה הכלב. מאותו
 ביסודיות שערך הנגדית, בחקירה

 דויד פרופסור הסניגור, שלו הרגילה
בנושא מפתיע ירע הוכיח הוא ליבאי,
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קוק סקוטלאנד־יארד מומחה
בוודאות...״ לקבוע יכול .איני

 היה הסניגור בעלי־חיים. שערות זיהוי
 מדעיים פירסומים במכלול מצוייר

 ירד הוא זה. נושא על העולם מכל
 זיהוי אפשרות של לפרטי־פרטים

 חוות״דעת את לשמוע וביקש שיער,
 יותר קל ״מה השאלה: על המומחה

 שיער או בעלי־חיים שיער — לזיהוי
בני־אדם?״

 יותר קשה לדעתו, כי, אמר המומחה
 שייכת אדם שערת כי בוודאות לקבוע
 הגוונים ריבוי בגלל מסויים, לאדם

 יותר, קל זאת לעומת בשערות־אנוש.
 בעלי־ לגבי הדבר את לקבוע לרעתו,

חיים.
 של מומחיותו את בדק הסניגור

 כי הדבר נכון אם אותו ושאל העד
 סיבי־טכסטיל, בבדיקת התמחה בעצם

 את חקר הוא בעלי־חיים. בשיער ולא
 בבית־מישפט לאחרונה העיד מתי העד

 היתה ומה שיער, זיהוי על באנגליה
שעשה למרות כי השיב העד עדותו.

 של מומחה בידי שנכתב מיסמך, מתיקו
 צילומים ובו האמריקאי. האף־בי־איי

 מיקרוסקופית השוואה של מרהיבים
 לא זה ״האם ואיילה. עכבר שיער של

 לצורך כאלה צילומים לצלם נהוג
 המומחה. את שאל באנגליה?״ מישפט

 היה כי ואמר קלה, במבוכה היה העד
 וראה האף־בי־איי במעבדות בעצמו

 שבה השיטה באותה עובדים שם שגם
 מסתמכים הם גם וכי משתמש, הוא

השערה. של וגודלה ציבעה על בעיקר
 לאשר היה יכול רק הוא קוק: סיכם

 השערות כל היו ידיעתו למיטב כי
 גבוהה והסבירות דוברמן, מכלב שבדק

הכלב. מאותו היו כי
 מיקרים על המומחה נשאל כאשר

 חשיבות היתה שבהן בארצות־הברית
 את הזכיר כלב, לשערות מישפטית

 כושיים ילדים של הרציחות מיקרי
 על התביעה הסתמכה שם באטלנטה.

במקום שנמצאו שערות־כלב, כמה

דוברמן, של שערות שלוש
וישראל לונדון בין שטיילו
עלולות הדיפלומטי. בדואר
הרצח במישפט לקבוע

האף־בי־איי בצילום עכבר שערות
באטלנטה כושיים ילדים וגם

 מתי זוכר הוא אין פעמים, מאות זאת
 באותה אמר ומה האחרונה, הפעם היתה

 מיקרה אף זכר לא גם הוא הזדמנות.
 פלילי במישפט אדם הורשע שבו אחד

 הקשורות ראיות בגלל באנגליה
בעלי־חיים. בשיער

 וביקש מהעד הירפה. לא הסניגור
 המיקרו־ ההשוואה תצלומי את לראות

 אמר העד מהשערות. שעשה סקופיים
 הסניגור כאלה. צילומים עשה לא כי
שלף ליבאי פליאתו. את הסתיר לא

העבירה.
 הממושכת החקירה של בסופה

 מסתפק איננו הסניגור כי היה נראה
 את ביקש הוא העד. של במומחיותו

 את לידיו לקבל בית־המישפט רשות
 כדי הממוחה, שבדק השיער דגימות

 האף־בי־איי למעבדות להעבירן
 להעבירן מקווה הוא בארצות־הברית.

 אינן כי תקבע אשר נוספת, בדיקה
הנאשם. של כלבו לשערות זהות

■ אלול אילנה

 אותם נתתי בידי, נמצאות אינן
 שהותו את הסביר גם שלג למישהי.״

 עם הסתכסך כי ואמר בבית־המלון
למלון אחדים לימים עבר ולכן אביו,

 כספים, להם חייב לא אני ״אבל שלום,
 נגדי!" תלונה הגישו לא שהם עובדה
הוסיף.

שלג את לעצור החליט השופט

 על ביקורת מתח כי אם ימים, לארבעה
 במיקרה הקדימה שלדבריו המישטרה,

 מכיוון אולם לחקירה. מעצר זה
יכול ושיחרורו נעצר, כבר שהחשוד

 שהסתום ומכיוון בחקירה, לחבל
 החליט הגלוי, על מרובה בפרשה
 עובד את לעצור זאת, בכל השופט

מישרד״החוץ.


