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 מאסר שנות שלושים כבד. עונש המישפט
 על שהוטל ביותר הכבד העונש אולי —

ישראל. במדינת אנס

הגדודים המישבטיס 12 ■■■
 גזר־הדין. על ערעור כמובן, הוגש, לא

 באהבה. לבעלה תחכה כי הכריזה האשה
 שבו הטעם טוב את הדגיש בית־המישפט

 עוגמת־הנפש ואת ההגנה את הסניגור ניהל
כך. עקב מהמתלוננות שנמנעה

מבית־אל הנביא ניסן:
 שונים ומוצגים תמונות שם נמצאות האשה.

 נמצאו כן כמו ובנצרות. ביהדות הקשורים
 פריג׳יד־ שני מכשירי־חשמל, כמה בבית
 מיקרו- אפייה ותנור עמוק מקפיא רים,
וויב.

 ביל של עדותם את שגבתה התביעה,
 נרכשו אלה חפצים כי טענה היקס, ולונדה

 ובשם עבור לכאורה מכם, וללא מיסים ללא
 כעולים זכויות בעלי שהיו חיקם, הזוג

 מישפחת עבור היו למעשה אך חדשים,
מכם. עבירות עברו בכך לוי.

 דיעותיהם בגלל הזוג בני גונו כן כמו
 של מוזרה תערובת — החריגה ואמונתם

 כי בבית־המישפט הודגש ונצרות. יהדות
 לשכנע ועוזרים בישו גם מאמינים השניים

 להם שיש קשרים על נרמז אחרים. בכך
 להם וניתן בארצות־הברית, ובעיקר בעולם
מסוכנת. דתית מאפיה של דימוי

 היתד. נחשדו, שבה האחרונה העבירה
 בכך הרבני, בית־הדין בפני שקר עדות

 הם ולונדה ביל כי שווא הצהרת שהצהירו
 חינם כי בבית־המישפט העיד הזוג יהודים.
 מישפחת וכי כאלה. היו ותמיד נוצרים

 בעדותם גרמו זאת למרות כך. על ידעו לוי
 בישראל נישאו הנוצרים ששני לכך זו

 והוכרו ישראלית, אזרחות קיבלו ברבנות,
דבר. לכל כיהודים

 זכויות לקבל להם שעזרה היא זו אזרחות
 להם שאיפשרו זכויות חדשים, עולים של

ומיסים. מכס ללא המוצרים כל את לקנות
לאו אחדים, ימים נמשכה העדות גביית

הזרקורים. של המלא רם
 התיק השנה, ממחצית יותר עברה מאז

 וכל הוגש, לא כתב־אישוס שוב. נפתח לא
 הזקנים שני נעשתה. לא בתיק אחרת פעולה
 בעיתונות המשמיץ הפירסום מן שסבלו

 נגדם הפיצו דתיים חוגים בביתם. הסתגרו
המיס עבודת את להפסיק וקראו מודעות
בקהילה. וארס הרס המטילה לוי יונרים

||11^  נע־ הלן ואשתו לוי אהרון ן!
 בשל הוכפש ושמם צרו #1| 111

 בענייני הקשורות בלתי־ברורות עבירות
רבני. בבית־דין שווא והצהרות מיסיס

ת ף*ן רו ת ת כו ו נ מ  נפתחה בעיתונים ש
 בבית־המישפט חיקם הזוג של חקירתם ■

 הראשיים התביעה עדי היו הם בתל־אביב.
 הוגש טרם אומנם לוי. והלן אהרון ינגד

 73 בן (הוא הקשיש הזוג נגד כתב־אישום
 תקופה במעצר הוחזקו הם אך ),67 בת והיא

 מסויים {צהרון והופיע חזר שמם ארוכה.
 דומו אף הם מבית־אל״. השקר כ״נביא

 של המונית התאבדות שגרם ג׳ונס לג׳ים
בגויאנה. תלמידיו

 שבאזור, בביתם לשכן נהגו הזקנים זוג
 במרתף מארצות־הברית. זוגות לפעם מפעם
מנגנת שעליו חשמלי אורגן נמצא הבית

,שוויי נגד הממה אייר:
מיש למישפטים קראה עיתונות ך*

 נתגלו טפח אחר טפח פטי־הגרוזינים. 1 י
גני בן־גוריון. בנמל־התעופה גניבות־ענק

 יהלומים, ומחבילות־דואר. משקי־דואר בות
אדי בכמויות וממתקים בובות חפצי־ערך,

 ב־ שהובלו שקי־דואר מתוך נגנבו רות
מטוסיה.
 המרכז, מחוז פרקליטת רג׳יניאנו, קלרה

והת שלה האחרים התיקים כל את נטשה
 נפתחו אליה. שזרם ההוכחות בחומר רכזה

 רובם נאשמים. מאות נגד תיקים עשרות
הגרוזינית. העדה בני היו ככולם

 עדי־מדינה. על מבוססים אלה מישפטים
 עדי־המדינה הסכימו אחדים במיקרים

 נסתיימו וכך לעבירה, חבריהם נגד והעידו
 אחרים תיקים בהרשעות. תיקים כמה

 סירבו שעדי-המדינה אחרי בזיכוי הסתיימו
מסויימים. אנשים נגד להעיד

 את ומעסיקים נמשכים עדיין המישפטים
 מאות בתל־אביב. המחוזי בית־המישפט

המל האולמות על צובאים מישפחה בני
מוע צורכי־מזון המכילים צרורות אים.

 ממיש־ לעצירים השוטרים על־ידי ברים
בן־גוריון. בנמל־התעופה דואה שקיפחתם.
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 הערב לו תני
המשגע הספר את
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 עסיסיות קיר בות1כת
סתבים שהחברה כמו

 המובחרות הססרים בחנויות יג1להע
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סמנטי רצנו : סיוון
 הנאשמים של מישפטם סתיים ך*

 דקורת גופתו אזולאי. מאיר ברצח י י
 עד והשרופה הכדורים נקובת הסכינים,

 הפולקסוואגן מכונית בתוך נמצאה אפר
 אכזרי רצח זה היה נשרף. שבה שלו,

מיוחד. באופן
 צעירים: בדואים שלושה היו הנאשמים

 כליל (עודה), עמרה אבו חסון צבאח
 אבו־עמרה. ומוחסאן אבו־עמאר, איברהים
 שנמלט אחר ערבי עם יחד השלושה,

 המתועב. הרצח את שביצעו הם לירדן
רחובות, ליד משחטה בעל גרון, ישראל

 את תיכנן אשר שהוא בכך בתחילה נאשם
 לירות 15.000 של סך עבורו ושילם הרצח

לבדואים.
סחי היה התביעה, לדברי לרצח, הרקע

 רקע על היו הסחיטות אזולאי. שסחט טות
 עודה, את גם סחט אזולאי עסקוודסמים.

 אזולאי גרון. של במשחטה הראשי הפועל
 אשת־מעבידו עם עודה של יחסיו על ידע

לבעל. זאת יגלה כי ואיים היפה,
 להרוג יחדיו והמאהב הבעל חברו כך

 נתן עורך־הדין של לבקשתו הסחטן. את
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