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 בלאס כרמלה עם יחסיו על חרמון 1 1

 התחייב בזה הרצח. ביום ומעשיו
 אותו. המרחיקה מסויימת, לגירסה

עליו. ידיעה ומכל מהרצח לחלוטין
היא: הנשאלת המישפטית השאלה

 של גירסתו את בית״המישפט ידחה אם
 יוכל האם שיקר, כי ויקבע חרמון

לטעון ליבאי, דויד הפרופסור סניגורו,
מקום יש בתיק הראיות לאור כי

השופטים יחליטו אם
חרמון ששימעון

- שיקר י (משמאל)
להחליף האם-יוכל

1 ה ס ר גי את ה
 הריגה אלא רצח, כאן היה שלא לקבוע

בלבד? גרימת־מוות־בשוגג או
 גרוש דתי, עורך־דין חרמון, שימעון

 ידידתו ברצח נאשם לשנים, ואב
 הרקע .1983 יולי בחודש בלאס כרמלה
 הריונה הוא התביעה, טענת לפי לרצח,

 אבי הוא חרמון כי שאמרה כרמלה, של
ולדה.

 בכל הראשון מהרגע הכחיש חרמון
 התגלתה כאשר לרצח. קשר כל תוקף

 בבור כרמלה של השרופה גופתה
 חרמון היה ביר־זית, ליד זיתים בחורשת

 כאשר אחרת. אשה עם בחו״ל בטיול
 סירב כרמלה, של מותה על לו הודיעו

 אחרי רק וחזר ארצה שובו את להקדים
 עורך־הדין עם בפאריס שהתייעץ

 לישראל, חזר כאשר רובנישטיין. מנחם
 למישטרה מסר ,1983 אוגוסט בתחילת

 השבוע, הרצח. ביום מעשיו על גירסה
 על חרמון חזר דוכן־העדים, מעל

במלה. מלה כמעט זו גירסתו
 בקיצורים חרמון, של גירסתו וזוהי

 29ב־ ניתנה הגירסה אחדות. והשמטות
 אלברט רס״ר באוזני 1983 באוגוסט

 .יכתוב כי איש על סמך לא חרמון וקנין.
 עדותו את כתב ולכן דבריו את באמונה

בכתב־ידו.
 כרמלה את הכרתי לשינה: יזו
 נשלחה היא שנים. מיספר לפני בלאס
 סמוך מקרקעין. בענייני כלקוחה אליי

 אלי טילפנה בעניינה הטיפול לסיום
 כמה לברר כדי להיפגש, וביקשה
 חן מצאתי כי לי אמרה היא שאלות.
 אתי להישאר מעוניינת והיא בעיניה,
אישי. בקשר

 חודשיים־שלושה בערך יחד יצאנו
 שוב הקשר חודש כך אחר ונפרדנו.

 לחוץ־לארץ לנסוע כדי שנתיים, לפני
 וכל בלבר, נסיעת־קיץ היתה זו יחר.
 ארצה, כשחזרנו בהוצאותיו. נשא אחד
 כל בינינו היה לא ומאז נפרדנו, שוב
אישי. קשר

 כי חרמון סיפר המישפט בבית
 יחסים שקיים האחרונה הפעם

 ,1981 ב־ היתה כרמלה עם אינטימיים
 הנסיעה, במשך לחו״ל. נסיעתם ערב

 שהוא מכיוון יחסים, קיימו לא סיפר,
 באותו ישנו אמנם הם בכר. רצה לא

 קיימו לא אר המיטה. באותה ואף החדר
 בטענה מכר שהתחמק מכיוון יחסים
עייף. שהוא

 היתה בינינו האחרונה הפגישה
 היא כרמלה. של אחותה בחתונת
 לחתונה. שאבוא וביקשה אליי טילפנה

 שאחותה ־ אמרה אבל״היא סירבתיד־
 לא ואם אותי, להזמין ביקשה בעצמה

 פגיעה בכר ותראה תיעלב היא אבוא
 להשתתף אבוא לא אס אישית,

בשימחתה.
 מיספר עוד בינינו היו אחר־כר

 כלכלי. רקע על פגישות של מועט
 מהטיול החוב את לי החזירה כרמלה

 באמצע מסויים מתאריר בתשלומים.
 ולא כרמלה את ראיתי לא 1982 שנת

דבר. ממנה שמעתי
 התקשרה 1983 שנת בתחילת

 מאוד. חולה שהיתה והתלוננה כרמלה
 בבית־חולים ששכבה סיפרה היא

 ביקור־חולים. אצלה שאערוף וביקשה
 רציתי לא כי אותה, מלבקר התחמקתי

 לה אמרתי בינינו. היחסים את לחדש
בעבודה. מאוד עסוק •שאני

בשגגה? הורג
 טילפנה חורשים כארבעה לפני

 לפני־הצהריים בשעות כרמלה אליי
 לדבר חשוב משהו לה שיש ואמרה
 בטלפון, זאת שתאמר ביקשתי איתי.

 לבסוף עליה, לחצתי רצתה. לא היא אר
 אותה שאלתי בהריון. שהיא לי אמרה

 ״אתה ענתה והיא אליי? הקשר מה
 לה ואמרתי בצחוק פרצתי האבא."
 מזה שכן הבתולה, מרים נס לה שקרה

 כל בינינו היה לא חודשים כשמונה
 בינינו היו לא ויחסי־אישות קשר,

 תאריך באיזה שאלתי משנה. למעלה
 שאבוא לה אמרתי ואחר־כך התעברה,

 לראות רציתי ספורים. ימים תוך אליה
יום באותו בפנים. לי משקרת היא איך

 כשאני אנשים, למיספר כך על סיפרתי
השנה. בדיחת כאל לכך מתייחס

 ,התפשטה
במיטתי׳ ושכבה

בבי ביקרתי יום־יומייס חרי̂ 
ה. ת  לטפול מעזה היא איך שאלתי א

 יודעת שהיא דבר נחושה במצח עליי
 תשובתה איתו. קשר כל לי שאין

 ״נכון לי: אמרה היא אותי. הפתיעה
 בתקופה איתך קשר לי היה שלא

 חבר אז לי שהיה ונכון שהריתי,
הילד אבל קבוע, באופן איתו ששכבתי

 אב!״ לו שיהיה אדאג ואני לאב זקוק
 את ביומנה שרשמה לי אמרה היא
 פי על בינינו האחרון המגע תאריך
 אמרה היא אחורנית, הימים חישוב
 התעברה, מתי קבע שהרופא שאחרי

 ועשתה אחורנית ביומן דיפדפה היא
 הביוץ, היה שבו התאריך של חישוב
 היא כלומר, ביומן. שמי את וכתבה

 לה אמרתי ההיסטוריה. את שיחזרה
 בדיקת לבקש אוכל כי יודעת שהיא

 לא שהילד בקלות אוכיח ואז רקמות
 תדאג שהיא אמרה היא אבל שלי.

 האב, שאני נסיבתיות ראיות שיהיו
 לבדיקת יתייחס לא בית־המישפט ולכן

יכולה כזו שבדיקה אמרה היא הרקמות,

הגופה מציאת במקום הפשע שיחזור בעת הפרקליטות נשות
האף מן דם טיפות

אותה. לסתור לא אך אבהות. לאשר רק
 מידע לפניה לחשוף החלטתי אז
 באה להסתיר(כאן משתדל שאני אישי,

 סגורות, בדלתיים שנאמרה פיסקה
 איננו הנאשם כי משתמע ממנה ואשר
הנרצחת. של ולדה אבי להיות יכול

וצע עשתונותיה את איבדה ...היא
 זאת הסתרת מדוע ״מנוול! עלי קה

 למסור חייב לא שאני לה עניתי ממני?״
נבוכה נראתה היא אישיים. פרטים לה

הושעה בין האם
וי 1 כ י ן ו\ 1 צ ר ב
ת ו ו ש נ א ישנה
!ושעה 1 שלישית:

בשגגה? ־! בהויגו
 ואני ברירה, כל לי אין כך, ״אם ואמרה:

 רצתה לא היא האמיתי.״ לאב אפנה
 שלא אמרה ורק שמו, את לי למסור
 שעבורי אמרתי ילדה. כאבי בו רצתה

 ללכת. ועמדתי הסתיימה הפגישה
 אותי שאלה היא ללכת רציתי כאשר

 לתל־אביב טרמפ לה לתת אוכל אם
 לה אמרתי היכל־התרבות. לסביבות

 בדיוק שזה לרמת־השרון, בדרכי שאני
 ואז בי, הפצירה היא אבל ההפוך, בכיוון

להיכל־התרבות. לקחתיה
 שבגללן לסיבות אחזור וכעת
 מכיוון )1(כרמלה. עם יחסי את ניתקתי

 לי סיפרה היא )2(בה. התאהבתי שלא
 )3(גברים. כעשרה עם עבר לה שיש
 לכן חתונה. על לדבר התחילה היא

 ובכל איתה, היחסים את לסיים החלטתי
 שתניח ביקשתי התקשרה שהיא פעם
 על איתי לשוחח ניסתה היא אבל לי.

ל קשורים שאינם שונים נושאים
 פעמים, כמה טילפנה היא הריונה.
 יכול שאני החלטתי הפעמים ובאחת
 מכיוון לטובתי. השיחה את לנצל

 אחרת בחורה עם לנסוע שעמדתי
והבחו שבועות, לחמישה לחוץ־לארץ

 תיק לנו שיהיה על״כך עמדה רה
 מכר־ לבקש החלטתי עזרה־ראשונה,

 ביקשתי כזה. תיק עבורי שתכין מלה
 סטאנדרטי, ראשונה עזרה תיק ממנה
 חמישה במשך לו להיזדקק יכול שזוג

שבועות.
 פעם טילפנה כשהיא אחר־כך,

 ששי ביום אליה שאבוא אמרתי נוספת,
 לקחת כדי השבת, ארוחת אחרי בערב,

התיק. את
 עם ארוחת־ערב אחרי ,9.7.83ב־
 לקחת כרמלה אל נסעתי וילדיי, הוריי

 עם קבעתי ערב לאותו התיק. את
 יותר איתה שאתקשר אחרת בחורה

 הבנתי כרמלה אל כשבאתי מאוחר.
 אבל אותי, .לארח התכוונה שהיא

 לערב תוכניות לי שיש לה אמרתי
כש לתל״אביב. לחזור צריך ושאני
ל טרמפ ממני ביקשה ללכת רציתי

 שאני מכיוון היכל־התרבות. סביבות
איתי. אותה לקחתי זו, בסביבה גר

 אמרה היא לתל־אביב כשהגענו
 משהו לשתות ורוצה צמאה שהיא

 קפה. לה ועשיתי לדירה עלינו בדירתי.
 ללכת. והתכוננתי בגדים החלפתי אני

 לא שהיא אמרה היא פיתאום אבל
 גבוה. לחץ־דם לה ושיש טוב מרגישה

 לראש הגבהה לה שאעשה ביקשה היא
 נתתי בארנקה. שהיו כדורים לה ואתן

התפש והיא הארנק, ואת כוס־מים לה
 וחזיה, בתחתונים רק ונשארה טה

 למירפסת יצאתי אני במיטתי. ושכבה
 טלוויזיה. לראות כסא־נוח על וישבתי
 רק והתעוררתי' במירפסת נרדמתי

 לבחורה צילצלתי לא בבוקר. השכם
 שכרמלה הזמן כל קיוויתי כי השניה

 בתוכניותיי. להמשיך אוכל ואני תלך
בבוקר. רק והתעוררתי נרדמתי אבל

 את להוריד
התכשיטים

י ת מ  מוקדם בבוקר כשבת ^
 במירפסת שישנתי מכיוון ^>|מאוד,

 את הערתי בעיני. ישר היה והאור
שלא איתי שנהגה לה ואמרתי כרמלה


