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עד לרחוב. מעבר במכונלותיהם שישבו נהגים שני בו הבחינו ירה. בא הרוצח אלנבי־הירקון. הרחובות פינתהרצח מקום
 מכונית מול הצומת, של הדרומי בצד פרטית במכונית ישב אחד הצפונית הפינה לעבר ורץ אדריה מבאר

אבו. את שזיהה השני העד ישב באוטובוס־תיירים, מאחוריו, הרצח■ כשהרוצח מיזרחי. של מכוניתו ליד הקרבנות עמדו שם הרחובות, של

ט פ ש י נ מ ״ ו ד נ ד
ה ע ש ר ? ה ה ש ד ח

פאראדובסאדי,״ אופן ך
המכי מישפטנים אומרים

סלו של התיק־המישפטי את רים
 יותר אולי היום ״יש אבו, מון

לפ מאשר בדין להרשעתו סיכויים
שנים.״ 11 ני

על־כך, מסתמכים זאת הטוענים

 היתה הראשון המישפט שבעת
 — נוספת עדות המישטרה בידי
 בוזגלו, ויקי־אליס בשם פרוצה של

 ברחוב האופרה ליד עבדה אשר
 לדעת יכולה, שהיתה — הירקון

 אולם בתיק. להכריע המישטרה,
המיש־ התחיל בטרם נעלמה ויקי

לאת המישטרה מאמצי וכל פט,
 הובאה, לא עדותה בתוהו. עלו רה
בית־המישפט. לפני כ^ על

 10 סעיף חדש, חוק קיים היום
לת המתיר הראיות, לחוק־ בתיקון

 בי-ת־המישפט לפני להביא ביעה
הו־ אם במישטרה, שנגבתה עדות

351־15 הראשונה הראייה
שיחזור בעת היתה ,1970 בשנת הראשון המישפט בעת

— 50

 שוטרים על־ידי הובל (בחליפה) אבו סלומון הרצח.
 הירקון, רחוב פינת אלנבי ברחוב המיקרה, למקום

אבו. של באשמתו התכנעו אשר השופטים, כשאיתם

אמצ וכי נמצא אינו העד כי כה
 לכך• גרם פסול עי

 הוותיק, הפרקליט יצליח אם
 מיכשול על להתגבר שרטר, עוזי

 עדותה את ויביא זה, פרוצדוראלי
עלו לבית־המישפט, הפרוצה של
 במישפט התביעה ראיות מסכת לה

מ יותר עוד חזקה להיות החוזר
שנה. 11 לפני אשר
 כיום יש אבו של לטובתו גם
 שנכתב המיסמך, — חדשה ראייה
אה איש־המישטרה על־ידי בזמנו

הר אקדח את שבדק ברגמן, רון
 נקי.״ נראה ״הקנה כי אז וקבע צח,

 ניירות בין בזמנו נותר זה מיסמך
הת ולא המישטרה, של העבודה

לסניגוריה. או לתביעה גלה
 עדים שגי

חדשים
התובע, היום עומדים כף ף

החד והסניגורים שרטר, עוזי 1
סי לנהל סגל, ונחמה זלמן שים,
 שנוהל הרצח, במישפט שני בוב

 וגמן, אורי התובע על־ידי בזמנו
וה מהפרקליטות בינתיים שפרש
לידסקי. צבי סניגור

 החדשות, הראיות שתי מלבד
בד נותרו העובדות יתר כי נראה

ב 30ב־ היו שבו מצב באותו יוק
 של דינו נגזר עת ,1970 נובמבר

ה הרכב בידי עולם למאסר אבו
 צלטנר זאב של בראשותו שופטים

ז״ל.
ש עדי־התביעה, רשימת לפי

 למישפט־ שרטר על-ידי הוזמנו
 הפתעות. יהיו לא כי נראה החוזר,
ה חדשים. עדים שני רק נוספו

 בצלאל ד״ר הפאתולוג ראשון,
אשר הרופא במקום שיעיד בלוך,

 ונפטר הקודם, במישפט העיד
 התעודות את יציג בלוך ד״ר מאז•

 להוכיח כדי הדרושות, הרפואיות
 ונהגו, שם־טוב מיזרחי עזרא כי

 לפני נהרגו אומנם מליח, אהרון
 הירקון- הרחובות בפינת שנה, 11

 מת מזרחי אקדח. מיריות אלנבי,
 ל־ להגיע הספיק ומליח במקום,

הו ממנו נגבתה שם בית־החולים,
 ידע לא הוא שכיב־מרע. דעת

רוצחיו. את לזהות
 תפקיד כנראה יהיה בלוד לד״ר

 יהיה זה. במישפט נוסף רפואי
 התעודה את ולהגיש לחזור עליו

 בדק אשר קודמו, על־ידי שהוגשה
 תפיסתו, אחרי אבו סלומון את אז

 טרייה. מכה של סימנים בגבו ומצא
 מרובה חשיבות היתד, זו למכה

הקודם. במישפט
 פטלוק, ריצ׳ארד הוא השני העד
 לבאליסטיקה, המישטרה מומחה

 אקדח את שוב בדק כנראה אשר
הרצח.

 לא אבו סלומון של הרשעתו
ב האקדח. על ורק אך התבססה

 בבית־המישפט הופיעו 1970 שנת
 את זיהו כי שטענו עדים, שלושה
ההרש אבו• על והצביעו היורה,

נסיבת ראיות על בוססה לא עה
 של עדותם על בעיקר אלא יות,

 המזל למרבית אלה. עדי־ראייה
 והם השלושה, כל עדיין חיים

התביעה. עדי ברשימת כלולים
 מארחת
מ״אדדיה״,

 רחמים הראשון, הראייה ד ^
במ הרצח בשעת ישב כהן, ?

היר פינת אלנבי ברחוב כוניתו
מולו בדיוק הדרומי. בצדו קון,


