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 אחר מיד זממו. את ולבצע עליה גבר
ת עדותה, את הפצועה המשיכה כך,

כע אליה וחזר מהמקום המתקיף רחק
 כשבידו דקות עשר או שמונה בור

 ״כאן ואמר גופה את כיסה הוא חלוק.
 היא הצדה״. בואי אותך׳ ימצאו לא

 דוד ״מגן את שיזעיק ממנו ביקשה
 מהמקום, התרחק שוב והאיש אדום״

 העדרו בזמן מבוקשה. את למלא כדי
 נענתה. לא אך ״הצילו״ לצעוק נסתה

 אנשים בש:־ הבחינה מה זמן כעבור
 מהם אחד של ובידו למקום המתקרבים

 הנראה, כפי אלה, היו חשמלי. פנס
 דיד ל״מגן שטילפן והאדם השומר
 והופיעה דקות כמה עברו שוב אדום״.

 והע־ המקום מן שאספתה המשטרה׳
אדום״. דוד ״מגן לתחנת בירתד,

תפקידים שלשה
שהת הדרמה למחרת בבוקר בשבע

 החקירה את לידו נטל מאיר׳ בגן חוללה
 תל משטרת של החקירות מחלקת מנהל
 סגן (כיום פראג יהודה הקצין אביב,
 מהיר ברק, מחשבות בעל מחוזי). מפקח
בחי פראג הקצין החל ותפיסה, תנועה

 קורטוב או מפתח אחר מאומץ פוש
לפע יהיה אפשר שבעזרתו מפתח, של
 כבר היה שעה אותה הפשע. את נח

שנפ והצעירה שנרצח הצעיר כי ברור,
 פשע אותו של קורבנות שני הם צעה

בא פראג הקצין של לעזרתו עצמו,

 המשפטי״ ״המוח זוהר, שמאי סגנו,
 חול־ עינים בעל החקירות, מחלקת של

 תקיף אך קטיפה, של ומבט מות
 שוב קראו הם לחשוב. ומעמיק בדעתו
הפצועה. של עדותה את ושוב

 כי השנים, החליטו בוקר באותו
פעו שלש זה בשלב עומדות לפניהם

במהי לבצע יש שאותן דחופות, לות
 את למצוא — א׳ :המכסימלית רות

המת ידי ע״י שהובא החלוק, בעלת
 עדותם את לגבות —ב ; לצעירה קיף
 למשטרה, שטילפנו הגברים, שני של
 חשוד סימן כל מיד למצוא — וג׳

 פתרון את לקדם העלול הפשע, במקום
החידה.

הרצח כמקום החיפושים
 הפשע במקום נמצא שעה אותה

 ובעל כתפיים רחב קפלן, נתן המפקח
 בעת היודע׳ ותיק, חוקר תכלת, עיני

 שעות וארבע עשרים לעבוד הצורך,
 טביעת במקום חיפש הוא הרף. ללא

 לשמש העלול אחר, סימן וכל סוליות
 מקל; מצא המקומות באחד ״מפתח״.

לשי כמשענת הגננים משתמשים שבו
 — אחר במקום דם. סימני ועליו חים,
 הרחק לא דם. סימני ועליו מקל שוב

 ״יתכן תייל. גדר היה הפשע ממקום
 קפלן הרהר — זה״ מכוון בא שהאדם

בגדיו נקרעו כזה, במקרה ״ואולי, —

הפשע מקום :נן־מאיר
למחרת באו הזוגות

 מוצאים היכן אך הדוקרן. התייל מן
?״... האדם את

המסורתי״ ה״סרג׳נט
וולפסון, יהושע מפקח) (כיום הסמל

 אשר החוקרים, בחבר הרביעי הוא
״סד־ אותו את מזכיר בחינות מכמה
הבלשים. סיפורי מתוך אגדתי ג׳נט״
 ועד הפשע מאז חדשים, שמונה מקץ
 שבה תקופה הדין, לבית העניו הגיע
 והתיקים, הכלים״ ל״נושא הסמל היה
 פרשת כל את פה בעל וולפסון למד

 לך ואין והמשפט החקירה מאיר, גן
 החוקר עם יחד לו. נהיר שאינו פרט

 ל״גן שלמחרת בלילה וולפסון יצא קפלן
 חצות, אחרי לילה אותו והסביבה. מאיר״
 פראג החקירה ראשי גם בגן ביקרו
 והתנאים האור מצב את ובדקו וזוהר,

הפ שמעשה העובדה אף על האחרים.
 נכנעו לא בעתונים, כבר התפרסם שע

שלמחרת בלילה מבוא צעירים זוגות
 שכחו לא החוקרים ציבורי. גן לאותו

 הפושע כי המקובלת, ההשערה את גם
מה זמן הפשע במקום להופיע עלול
אז בלבוש באו כך לשם המעשה. אחר
 עלולה שאינה בצורה, והתנהגו רחי

 הדשא על השתטחו ואף חשד לעורר
אחרים. כדוגמת

לילה שומרי שכי אחר החיפוש
באוגוסט, 23ה־ מוצאי לילה, אותו

 כדי החלוצות לבית קפלן החוקר יצא
 את מצא הוא הלילה. שומר את לראות

 סיפר, השומר הגן. בקרבת גולדהאבר
 בשעה בחברתו שהיה השני, האיש כי

 אשר הוא הוא למקום באה שהמשטרה
 על לו ומסר האלוצות לבית אליו בא

 בגן פצועה צעירה של המצאה דבר
מאיר.

 החינוך לבית החוקר הלך מכאן
 לא אך השני, האדם את לראות כדי

 זה במוסד כי לו, נאמר שם. מצאו
 שלש בשעה מיוחד. לילה שומר ן י א

 שורר אל החוקר חזר בוקר לפנות
 פרטים ממנו לקבל כדי החלוצות, בית

 מראהו. תיאור וכן האיש על מלאים
 אים אותו כי סבור היה גולדהאבר

 חצות אחר לשתים קרוב אליו שבא
ספרדי. היה הקודם, בלילה
 במשרדם החוקרים ישבו שחר עם
 שנמסר זה : התיאורים שני את והשוו

 השומר. של וזה המותקפת הצעירה ע״י
 דמו, המעידים ושני בפרטים, דמיון היה
האשכנזית. לעדה בן היה לא האיש כי

הראשון החשד
לטל שבא האיש :החשד עלה כאן

 הפשע. את שביצע האדם הוא הוא פן
 הצעירה, עדות נוכח התחזקה זו השערה

 שיזעיק ממתקיפה ביקשה אמנם כי
השו מסר ואמנם אדום״. דוד ״מגן את
 שבא האדם כי בעדותו, גולדהאבר מר

אלא למ.ד.א. לטלפן תחילה ביקש אליו

 במקרים כי לו, העיר השומר, שהוא,
נש והאיש למשטרה להודיע יש כאלה

השלי הנקודה היסוסים. בלי לו מע
 בזה היתד, החשד את שחיזקה לית,

 בטלפון המשטרה את שהזעיק שהאיש,
 כספרדי והצעירה השומר ע״י ושתיאר

 ץ י ב ו ב ו ק ע י הוא שמו כי מסר
טיפוסי. אשכנזי שם הוא והרי —

כביתו נאסר יעקובוכיץ
הכתו כי להניח, היה אפשר מכאן

 בדויה. היא למשטרה, האדם שמסר בת,
 ,14 תחכמוני לרחוב משבאו ואולם

 גר בית אותו של בחצר כי הסתבר,
 יהוא יעקובוביץ, דוד בשם אדם אמנם
 חורג ואב לאשר, בעל ,35 בן איש

 היה לא שעה אותה קטנה. לילדה
ב שנערך בחיפוש בבית. יעקובוביץ

 צרורות סטן, מקלע תת נמצא העדרו
 בחורות. של תמונות 40וכ־ מפתחות

 והנה בבית, השוטרים מחפשים עוד
 כי הכחיש לא הוא עצמו. הדייר בא

 בבית לילה אותו שהיה אדם אותו הוא
ול המשטרה, באה כאשר החלוצות

 — והראיה הזעיקה. אשר הוא מעשה
 ■המתאימים וכתובתו, שמו את מסר הוא

למציאות.
האליבי

 את יעקובוביץ מסר במקום מיד
בבית היה יום אותו :שלו האליבי

 הוא מקום. בקרבת צבאי ובמחנה ליד
 חצות אחר 1.30 בשעה אביב לתל חזר
 הסיע צבא קצין דיזנגוף. ברחוב וירד
 מכפר היוצא מהשביל במכוניתו אותו

מר הביתה בדרכו חיפה. לכביש הדסים
 המגיעות אנחות שמע דיזנגוף חוב

 מצא ושם פנימה נכנס מאיר״, מ״גן
 שיזעיק ממנו ביקשה היא הפצועה. את
 כן. עשה והוא אדום״, דוד ״מגן את

וכ שמו את מסר המשטרה ובבוא
תובתו.

קלוש כאור לערך הזיהוי
 נערך הערב, בשעות היום, למחרת

 זיהוי מסדר ״הדסה״ החולים בבית
 חיים הקצין הפצועה. הצעירה בפני

בסג שפם ובעל משמעת איש פלסר,
 אח״כ שמסר כפי בחר, פרוסי, נון

 הדומים אנשים, שמונה המשפט, בבית
הלבי לחשוד, ומראיהם בקומתם כולם

ב בשורה. והעמידם שווים בגדים שם
 את המזכיר קלוש, אור הודלק אולם
 בו אשר הגן, של מקום באותו האור
 וחיורת תחבושות חבושה הפשע. אירע
והוע אלונקה על הצעירה הוכנסה כסיד
 ארך שעה כחצי השורה. פגי על ברה

 האנשים בפני הסתכלה הצעירה הזיהוי.
בשערו מששה ואח״ב בשורה, אשר
 שלפיו סימן, — מהם אחד כל של תיו

 שטענה כפי המתקיף. את לזהות ביקשה
 זיהתה הדין בית בפני התביעה אח״כ

 אדם, כאותו יעקובוביץ את הצעירה
 נערך כן כמו מאיר. בגן שהתקיפה

 מי אחד וכל הקול, פי על זיהוי במקום
 הדממה תוך קרא, בזהוי המשתתפים

מש מספר החולים בית בחדר ששררה
 או אותך, שאהרוג ״נשבעתי : פטים
 חלוק... לך אביא אני לך... אעשה שאני

 זיהוי אולם אדום״. דוד למגן אקרא אני
 :יסודי בקשי נתקל הקול לפי זה

 המכה מחמת כהלכה שמעה לא הצעירה
 חדשים שמונה ובתום באוזן. שקיבלה

 בבית העדים דוכן על הצעירה עמדה
 יעקו־ על ובהצביעה המחוזי המשפט

 את שהכה האיש ״זהו : אמרה בוביץ
 ואשר אותי הכה ואשר הראש, על דני
 וקרא חלוק הביא כך ואחר אותי אנס
המשטרה״. את

לשעבר משטרה מול משטרה
בפ יעקובוביץ הובא באוגוסט 25ב־

 פקודת נגדו והוצאה שלום שופט ני
במק שעונשו, ברצח, נאשם הוא מעצר.

 — אחד הוא בדין׳ חייב שיימצא רה
מוות.

 עורך לידו קיבל זה אחרי ימים כמה
 במז הסניגורים מגדולי בן־ימיני, י. דין

 ההגנה את חמורים, פשעים בעניני דינה
 הצטרף מה זמן כעבור יעקובוביץ. על

 פליליים לענינים מיוחד כיועץ לסניגור
בעל פשעים חוקר רוזנשטיין, שלמה
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