
בגוור זונ ושמונה הורשעו שמונה
 השונה או במדינה־ שהיו מישנסי־הוצח

שנעדרו הנאשמים על האחריות את הסיד
! פו א ט ס !:אצי שופט יאתד. ג

■  !...״פאוסט גרינג! היטלר! אתה (/י
סיד שסללו ואחרות, אלה ״מהמאות״ שפע

ב צוררים־ז־,יהודים גדולי שמות של רה
 סמי של הזעם !בהתפרצות נכלל היסטוריה,

 בגצרית, בית־הדין־המחחי אב ׳נגד אלקיים
משי באחד זה היה אור. תייאודור השופט

 יחד אלקיים, הורשע שבו המישפט של איו
 נגר. יפית ברצח לכלא, מחבריו שלושה עם

 להרחיק והורה במקומו, קפא אור השופט
 לפני האולם. מן המתפרע אילקיים את מייד

 אלקיים סמי הספיק עוד המקום את שעזב
׳ולפלוט, השופט פני מיול במועל־יד להצדיע

 13 של פסק-הידין עמודים, 400 מחזיקה
מימי ■נגיר. יפת האסיר רצח מיושפט נאשמי

 קליע- נתן השופטים ישיבו ומשמאלו נו
ה ניראה ומסביב בן־חודץ, וראובן ברגר
בר־לב. בקו מבוצר בבונקר אולם
איבט־ מישמר־הגבול ואנשי שוטרים 160

 נחסמו ׳שחלונותיו המישפטים, אולם חיו:את
 עבות קונצרטינות אטומים. בלוחיות־ברזל

 המסלול, לאורך נמתחו דוקרני תיל שיל
ה ממסוניית־האסירים הנאשמים הובלו שביו

 דלתות-פלרה ארבע האולם. ׳תוך אל סגורה
 לעבור מהנכנסים אחד כל צריך הייה נעולות

13 של הכנסתם ״טכס״ לאולם. שהגיע עד
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 לרוצץ רובבצ׳יק של תפקידו היה המחסלים משלושת אחד של עדותו על־פי להתאבד.
בסכינים. אותו דקרו שחבריו שעה מוט־ברזל, בעזרת נגר יפת של גולגולתו את

!״היטילר ״הייל :מקפיאת־דם בזעקה
 באותה היחידה הדראמה זיו הייתד, לא אך

בנצרת. בית־המישפט של גורלית ישיבה
וו־ סכיו־גיליוח, ׳נשלף לפני־כן קלה שעה

פרק-ידו. .את לחתוך יניסה הנאשמים אחד
 להשפעת נתונים היו באולם הנאשמים כל

 ללא- הכולא חובש להם סיפק שאותם סמים,
הרף.

 נכנס בדיוק בבוקר תשע בשעה
לאו אור, תיאודור השופט בית־הדין, אב
 הניח הוא בנצרת. הישן המישפטים לם
 ה־ עבת־כרס חוברת שלפניו השולחן על

מ יותר ארך המישפט לאולם הנאשמים
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 מכונית־ בפתח שעמד קצין־מישטרה שעה.
 בנפרד. נאשם יכל ישל בשמיו קרא האסירים

 האסיר, את הובילו חמושים שוטרים שיני
 התא, ׳לעובר ברגליו, בשלשלאות הכבול

 מטרית גופו. יעל מדוקדק חיפוש נערך שבו
 הכנסת מהנאשמים ׳למנוע הייתה החיפוש
 כבלי- להם לשמש עלולים שיהיו חפצים

נישק.
ו לאולם האסיר הוכנס הבדיקה בתום

 אולם־ שוטרים. מייד מוקף כשהוא התיישב,
 מחיצת על־ידי לשניים חולק המיושפטים

הנאש ישבו האחד בחלקו סורגי־ברזל:
והקהל. השופטים האחר ובחלקו מים,

ר11ן||¥:1  ונידון נגר יפת לרצח בשותפות שהורשע מחיפה, )26( אלקיים סמי |1ן
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 וקרא ממקומו, אלקיים קם המישפט באמצע התפרעות. או בריחה למנוע על־מנת המישפט
במועל־יד. הצדיע מהאולם וכשהוצא נאציות, קריאות אור תיאודור השופט לעבר

0הרי1הס
שוט יישבו הצר אולטיהמישפטים בתוך

 בימיבלי חלקם באלות, חמושים חלקם רים,
 הוקף מבחוץ באקדחים. ׳ואתרים גאד׳מדמיע

 חגורים מישמר־הגבול חיילי על־יידי הבניין
 ארבעה ברובי־סער. ומציויודים חגיורי־קרב

עמ תפסו מיקלעים הורכבו ׳שעליהם ג׳יפים
 עיתונאים מקומץ ולבד הבניין, מול דות

מ אחד כל של ממישפחתו אחד ׳ונציג
ל להתקרב איש הורשה לא הנאשמים,

בית־המישפט. בניין תחומי

ת רו מ — הכל ל
ם סכין ל או ב

 ה- באולם שררה מתוחה ווירה ^
 של הקודמות הישיבות 120 מישפטים. יו

ותגו התפרעויות ׳רצופות היו ביית-המישפט
 שהכרעת־דין בתר והיה אלימות, בות

 זעם של התפרצויות אחריה תגרור מחמירה
 ה־ מנה הקריאה בתחילת מייד ואלימות.

מ שיבער! של שמותיהם את אור ׳שופט
ושמי (נאשם אשמה מכל שזוכו הנאשמים,

 ה־ ׳בתהילת כבר זוכר, אלפרון, יעקב ני,
 איחר יבזה ■קמו מאשמים שיבער, מישפט).

 את ועזבו שיפתיהם על לחבריהם נשקו זה,
 לנו הבטיחו' י המי׳שפחיות עם ״ימה האולם.
 ציון הנאשם קרא להיכנס״, להם שייתנו

 להמשך פנה כשזה השופט, לעבר רובבצ׳יק
 נציגי את ״׳להכניס המיעת־הדין. הקראת

 אור. השופט פקד ומייד!״ — המישפחות
 לאולם, הוכנס קריובי-מיןשפחה של קומץ

 יסודית. בדיקה שעבר אחרי טיפין־טיפין,
 יה־ בעעיהם פגשו הורים של נוגים מבטים

 לא מהם שאחדים הנאשמים, של ׳מושפלות
די׳מעיותיהם. את להסתיר יכלו

ה רובבצ׳יק כתב ״1 שלי החברה ״איפר,
 ״לא לאיוילס. שנכנסו הנערות לאחת מזוקן

 אישור״, ליד, ׳אין כי להיכנס, לד, נותנים
 מהו־ פרצה לפתע, ואז, ׳בתשובה. לו לחישה

שלף נמוך־היקומה רובבצ׳יק ציון ימה.
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