
 לא ■הון■ ואג■ חנם עוב■ .,אתה
 ונו - רחוסו החשוד אמו טיבשר
ועננו חתור שר מישחק התחיל
 קצינים משרתים ישראל במישטרת

 הם כלל, בדרך אולם רבים. ערבים
 פקד ערביים. ובכפרים בערים מוצבים

 ראש בתפקיד בתל־אביב, מוצב חדד
מיחלק־הפשעים.

 גר בצפון,׳ מזרע הכפר יליד חדד,
 עם תל־אביב, שבמיזרח בנווה־שרת

 בנותיו ושתי רמאללה, ילידת אשתו
 על השנה. בת ומרלן 3ה־ בת אמירה —

 הערבי הקצין מגורי של התוצאות אחת
 שהוא תוך חדד, מספר תל־אביב בלב

 ״הבת עליו: הנתלות בנותיו, את מחבק
 לאגו־ השייך ב_גן לומדת אמירה, שלי,

 כל עם מתפללת היא רת־ישראל.
 הביתה, מגיעה וכשהיא בגן, הילדים

 כל את שומעים אנחנו בצהריים,
התפילות:״

 עדים שלוש ^
ל<דדן מעבד

י ר ח  לימודיו את סיים שחדד ,ס
1 דרכו. בהמשך התלבט התיכוניים, 1

 בכפר הסוחר. בצי לעבור לו הציעו
 ללמוד לגרמניה, לנסוע עליו לחצו

 ממנו ביקשו המסגרים, אחיו, הוראה.
 החליט הוא אך אליהם, שיצטרף
ישראל. למישטרת להתגייס

 את שסיים אחרי ,18 בן בהיותו
 בשפרעם, הבסיסי השוטרים קורס
 בעיה לי הרצליה(.היתה לתחנת הוצב

השפה!״). עם
 באור־ ,בהרצליה בסייר שירות אחרי

 סמלים, קורס עבר וברפיח, יהודה
 כמה על (ממונה כראש־קבוצה שימש

 לקורס הומלץ מהרה ועד שוטרים)
קצינים.

 סופי. היה זה הקצונה, קבלת עם
(אם חדד. של לייעודו היתה המישטרה

 מטופלים, או שנחקרים, אומנם קרה
 הכתיב לפי (חדאד, שמו, את ששמעו

 ונסוגו. נפח), ופירושו: בערבית, הנכון
 חושב חדד לאלה אולם במישטרה. גם

 שהרוב יודע הוא להתייחס. בדאי שלא
בעבודתו. ההצלחה לפי רק אותו בוחן

 קצין־הסיור גילה שנים כמה לפני
 הוא ומאז החקירות, תחום את חדד

 את שניהל חדד זה היה בקוריו. שבוי
 שהוחשד חרמון, שימעון נגד החקירה

בלאס. כרמלה ברצח
וחצי, שנה כמעט לפי התחיל זה

 כרמלה, של אחותה בלאס, אתי כאשר ,
 על תלונה רמת־גן במישטרת מסרה
.33ה־ בת אחותה העדר

 לאחיות בבית־הספר מורה כרמלה,
 בחולון, וולפסון בית־החולים ליד

אחו כי לספר ידעה אתי נעלמה. פשוט
 כלשהו, למקום לנסוע אמורה היתה תה

 עורך־הדין ידידה, עם הקודם, ביום
חרמון. שימעון

 מיברק התקבל בדיוק שבוע כעבור
 רמת־ מישטרת של החקירות במחלק

 שליד ביר״זית שבאיזור מידע ובו גן,
 ייתכן, גופת־אשה. נמצאה רמאללה

 של גופתה שזוהי במיברק, נכתב
 מישפחתה, בני ואכן, בלאס. כרמלה
אותה. זיהו הפאתולוגי, למכון שהגיעו

 על החקירה הוטלה יומיים כעבור
 היום באותו כבר חדד. מישל פקד

 הראשונה המפלילה הראיה לו התגלתה
 מסוייס. חקירה כיוון על שהצביעה

 הסובארו' מכונית של בתא־המיטען
 שנאי, מונח היה חרמון, שימעון של

 היה הדם סוג דם. טיפת נמצאה שעליו
 הארצי המטה במעבדות התברר כך ,0

 מהאנשים למי בירר הוא בירושלים.
סוג אותו יש לרכב גישה להם שהיתה



י

 כרמלה רצח של חקירה ך*
) / חר שימעון הרוצח, וגילוי בלס 1 /
 במיש־ שלי גולת־הכותרת היא מון,

.34ה־ בן חדד מישל פקדי קובע טרה,״

 כבשים עשרים לגדל ״יכולתי כי:
 משכורת אותה את ולהרוויח בכפר
ההב יחי אך במישטרה. מקבל שאני
דל!״)

 גילה ואז כזה. אדם מצא ולא דם
!0 דם סוג היה בלאס שלכרמלה

 ראשוני חשד לחרד היה כי אם
עוד במוחו התרוצצו חרמון, בשימעון

המישפחה איש
״ברור מישסרתית: ועבודה חיי״מישפחה משתלבים

 מדוע להסביר צריך לא אז כרווק. לשרת יותר שקל
 מרוצה הוא אבל הביתה!" מאוחר בל-כך חוזרים

בנותיו. שתי אם (מימין), לנדיה מנישואיו מאוד
22


