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המישפטים מינהו שד

 בעוד ההפסקה, בזמן מטלפנת י 1̂  י דהרי יפה המישפט. נושא היה □ ס ך
ספסל־הנאשמים. טל יושב דודו, בעלה,

 אולם לאיזה להחליט מאוד קשה יה ך*
 בתל- המחוזי בית־המישפט להיכנס. • י

פעילות. שעבר בשבוע שקק אביב
 אבו־ אהרון השר העיד אחד באולם

וגני מידמה של בעבירות הנאשם חצירא,
סי היה המנוח. אביו שם על מקרן בה
התו של הנגדית בחקירתה כי גדול כוי

 סירד שרה מחוז־המרכז, פרקליטת בעת,
 הצדדים ובין הרוחות, שוב יתלקחו טה,

עלבונות. יוחלפו
סיכ שם מעניין. היה הסמוך באולם גם

הגנ את סגל, ונחמה זלמן הסניגורים, מו
 יפה הגבר אבו. סלומון של בעניינו תם

 שנים, מעשר יותר לפני שהורשע, התואר
 אהרון ונהגו, מיזרחי מטוב ש עזרא ברצח
 דעת־הקהל את לעורר הצליח הוא מליח.

חף־מפשע. הוא כי המתמדת בזעקתו
 ל- הביאה סניגוריו של עבודת־הנמלים

 האפשרות לאבו ניתנה שבו מישפט־חוזר,
חפותו. את להוכיח

 פרטי בנק
בכנסת וצ׳קים

מיש עוד התנהל הרביעית קומה ר
 עמד שם מתח. ומלא דרמאטי פט ■

וחו- נמוד־קומה שחרחר דהרי, דודו לדין
י ^ י
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סוס. טל צעיר ברצח נאשם הוא נתניה. של

ה למלך רבות שנים הנחשב כיפה, בש
נתניה. של פשע
 צעיר בעדש, אלי נרצח בפורים, ,1978ב־

 ראשי ברחוב סוסו על רכב כאשר ,17 בן
 התקרבה צהובה קורטינה מכונית בעיר.
 של היתוליות במסיבות אנשים ושני אליו,

 אש־תופת לעברו המטירו והרזה״ ״השמן
מעוזי.

 ,1979ב־ כבר שנפתח הראשון, במישפט
 נוספים צעירים שני עם יחד דהרי נאשם

 ארביב. וגבריאל גניש שימעון מנתניה,
 בטרם מבית־הכלא, אז ברח שדהרי־ אלא

 עתה, רק התחדש הוא מישפטו. הסתיים
מרובים. גילגולים אחרי
 בבית־המיש־ סכס שחיפשו הסקרנים את

 בשעות־הבו־ כבר לפגוש היה אפשר פט
השו של באולמו בקוצר־רוח מחכים קר,
 מיש- להתקיים עמד שם ולך. דויד פט

 כי הנאשם החייל שלם, ישראל של פטו
אחרת. לאנוס וניסה אחת אשד, אנס

 כשהצעירה, השני, במיקרה נכשל הוא
 אותה. קטעה וכמעט לשונו את נשכה

בינתיים והביטו באולם, הצטופפו הסקרנים

 באולם שישבו הנאשם, של ובאביו באמו
הבוקר. שעות מאז
וכס מטבע בענייני מעייניו שעיקר מי
באו מבוקשו את למצוא היה יכול פים,
 נדון שם מלול. אברהם השופט של למו

יהלו הופמן, ומרדכי פנחס של עניינם
 בסכום מטבע־זר בהחזקת החשודים מנים

 שבבור־ בחדריהם דולר. אלף 130 של
 הם המישטרה, טוענת כך סת־ר,יהלומים,

לאנג כספים והבריחו בנק־פרטי ניהלו
מר של אשתו של חשבונה בעזרת ליה,
חוץ. תושבת שהיא דכי,

 של באולמה ברובם התרכזו העיתונאים
והק אוסטרובסקי־כהן, ויקטוריה השופטת

 אבו- השר של המתמשכת לחקירה שיבו
בעי החקירה התרכזה כאשר אך חצירא.

 מסר שאותם זעירים, בסכומים בצ׳קים קר
 ולבית- הכנסת של למלצר למיסעדות, השר
באולם. שיעמום נפל באשקלון, מלון

 לאולם לעבור ניסו אחדים עיתונאים
השופטים של הרכב ישב שבו הסמוך,

 מישר ואברהם שצקי עדנה וינוגרד, אליהו
 במישפטו האחרונות המילים את ושמע
 ניסו הסניגורים אבו. סלומון של החוזר

 מאוחר בשלב דוכן־העדים, את להעלות
 ב־ הרצח, בזמן אשר גברים, ארבעה זה,

 המקורי במיסדר־ד,זיהוי השתתפו ,1970
 רצו הסניגורים לאבו. המישטרה שערכה
 מיסדר־זיהוי כי בית־המישפט את לשכנע

 שמשתת־ משום כדין, היה לא זה עתיק
 דומים היו ולא בקפידה נבחרו לא פיו

לנאשם. דיים

 מיכגסי
הסניגור

 לשמוע הסכים לא וינוגרד שופט ך(
 עיני מבט כי קבע הוא העדים• את י י

 מר־ שכן לחלוטין, יספיק בהם השופטים
 את בוחנת אשר היא זה במיקרה אית־עין
הדמיון.
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מתכסה

 אנס התביעה דברי שלפי חייל שלם, לישראל המיוחסת האשמה היא
 אמו בתמו^ך לשונו. את שנשכה חיילת, לאנוס וניסה אחת, צעירה

ליבאי. פרופסור' הסניגור משמאל, מהמצלמה. לברוח כדי במעיל,


