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 לבית־ הגיעו הרצח מישפט נאשמי
 מישטרה, רכבי של ארוכה בשיירה המישפט

 שם רמלה, מכלא ישירות דרכם את שעשו
 קפדנית. שמירה תחת הנאשמים מוחזקים

 מעודד, אבנר דנוך, ישראל אושרי, טוביה
 (״איציק״) ויצחק לוי (״מימון״). שימעון
 כשכל לאולם־המישפטים, הובלו אהרוני

 וברגליו באזיקים בידיו כבול מהם אחד
 חמושים ושוטרים בלשים כבדה. בשרשרת

 דלת בפתח רק עבר. מכל אותם הקיפו
 אל המובילה לאולם, הצדדית הכניסה

 בתוך הכבלים. מהם הוסרו מרתף־המעצריס,
 שהיא דנוך, שרה כבר ישבה האולם

עצורה. שאיננה היחידה הנאשמת
 של שחבריהם ידעו המישטרה קציני
 ודנוך, אושרי מהנאשמים, שניים לפחות

 להביא כדי אמצעי בשום לנקוט יהססו לא
 גם המישטרה התכוננה לכן לשיחרורם.

 שימוש תוך נועז, מיבצע של לאפשרות
הנאשמים. לשיחרור חם, בנשק

על היתד. ביותר הכבדה השמירה אולם,

ס □,וברש שוטרים עשרות הנ
״1 חס. ה״נאשס אושרי, טוביהנא אושרי

 באנשי מוקף כשהוא המישטרה,
תשוש ונראה אולנדהמישפטים אל שפוף בגב הלך הוא

 מרכב יוצא הכפול, ברצח
 וחישמר־הגבול. מישטרה

עירנות. הפגין באולם אך

 תהיה י שלומך מה ג רמי לום
■ <׳  קצרים מישפטים שלושה בריא!״ /

 עימנואל מלגלגת בציניות •שקרא אלה,
 לעד־המדינה אושרי טוביה של אחיו אושרי,

 בלשי למעצרו. מייד הביאו ערוסי, רמי
 והוציאו לעברו זינקו היחידה־המרכזית

 ישירות הובל הוא האולם. מן מייד אותו
.מרתף־ד,מעצרים אל

 המתח את מכל יותר סימלה זו תקרית
 בבית־ השבוע הראשון ביום ששרר הרב

 ערוסי רמי כשהחל בתל־אביב, המישפט
 עשרות הכפול. הרצח במישפט להעיד
 את הפכו ומישמר־הגבול מישטרה אנשי
 הקיפו הם למיבצר. בית־המישפט היכל

 אף מהם וכמה עבריו, מכל הבניין את
גגו. על הוצבו

בא ר דנו
כבולים כשהם פטים

 הרצח מישפט נאשמי את שהביא מהרכב, יוצא דנוך ישראל
 לאולם־המיש־ הובלו הנאשמים כל מכלא־רמלה. ישירות הכפול

לאולם. בכניסה רק הוסרו הכבלים וברגליהם. בידיהם

שאי היחידה הנאשמת דנוך, שרהאהבי□1י שיחת
בנת, אבי עם משוחחת עצורה, ננה

הצילו אחד זהו המישטרה. רכב סורגי מאחרי הכלוא אושרי, טוביה

 שבו הנדירים, מים
 הקודמת:• שבפעם
לפו שגרם מעשה

 לאולם- הוכנם הוא ערוסי. רמי עד־המדינה
 שהחל לפני ספורות דקות רק המישפטים

 שעות 24 אליו הצמודים שומריו, להעיד.
 לאולם־המישפטים אותו הובילו ביממה,

 לשופטים המיועדת הנפרדת, הכניסה דרך
בלבד.

 מן פניו את והסתיר דובון, לבש ערוסי
 לא שומריו סוודר. באמצעות המצלמות

המפ העדות אליו. להתקרב לאיש הניחו
 שהוגדרו מי נגד למסור צריך שהיה לילה

הש לא בארץ״, המאורגן הפשע כ״ראשי
 נמצאים חייו כי המישטדה אצל ספק אירה

בסכנה.
 שהוא ״מרגישים
היטב״ התכונן

 דוכן־העדים, על ערוסי עדה. אשר ^
 לעברו: לפתע אושרי טוביה צעק *

 קריאה !״מדבר כשאתה בפנים לי ״תסתכל
 נשיאת בבית־המישפט. למהומה גרמה זו

 מבט הפנתה אבנור, חנה השופטת ההרכב,
בפניה. להתנצל שמיהר אושרי, לעבר זועם

 עד בקור־רוח. עדותו את מסר ערוסי
 מבטי בשלווה. דיבר הממושקף המדינה
 ספסל- מכיוון אליו שהופנו השינאה

 ישבו שם הקהל, ספסלי ומבין הנאשמים
 עליו. השפיעו לא הנאשמים, מישפחות בני
האכזרי, הרצח סיפור את בשטף גולל הוא

 וקרובת־מישפח דנוך שרהתציצי□
 מב מציצות הנאשמים אחד

שמעבר הנאשמים עבר אל החצר שבגדר צוהר




