
בתשמ״ב בית־המישפט את שהסעירו הגדולות הערירות סיכום

מוב ז׳קהקללה הגשר תשרי: בבית־־המישפט נידאיטו־שדון ושמואל לאקו

 ולישראל. לשוויץ הכסף סכומי את הבריח
 הנכבד מנהלה לאקומב. של חקירתו בעת
תו היו כי התברר הצרפתית. החברה של

 פלא- של משותפיו אחד את לחטוף כניות
 הספרדית והממשלה לספרד ברח אשר טו,

 כי היתה המסקנה לצרפת. להסגירו סירבה
לשע הח״כ של לחטיפתו תוכניות גם היו
בצרפת. לדין לעמוד לאלצו כדי בר.

הת את להגיש כדי הצרפתית החברה ידי
לי מיליון תישעה של בסך הסתכמה ביעה,
רות.

 עורך־הדין על־ידי שנוסח כתב־התביעה,
באנ עבה כרך יעל משתרע גרוס, ברוך

ש הטרומיות בטענות והדיון ציקלופדיה,
 עורך־ פלאטו־שרון. של פרקליטו טען
ארוכים. חודשים נמשך לאלו, יצחק הדין

 פרשיות בהעלאת הצטיינה שנה ך*
 השנים גיבורי של ובחזרתם העבר מן 1 *

 שאול של משפטו הזרקורים. לאור הקודמות
בפר הדיון בחידוש השנה את פתח מרקוס

הלר. רחל רצח שת
 של העירומה גופתה נמצאה 1974ב־

 בחולות הלר רחל העיניים תכולת החיילת
 על ישבו חקירה צוותות שלושה קיסריה.
ש עד נחקרו, חשודים עשרות המדוכה,

 צעיר ברנס, בעמוס התמקד השלישי הצוות
והור נאשם ברנס עכו. תושב קומה גבה
 מכילאו לצעוק ברנס הפסיק לא מאז שע.

 הודאתו כי טען הוא מפשע. חף הוא כי
שי ללא ימים שלושה אחרי ממנו נגבתה

 מה כל את בהודאתו כתב הוא וכי נה
 את עשה לדבריו, החוקרים. לו שהכתיבו

 יהודה השוטר של בהדרכתו הרצח שיחזור
להמ סירב וכאשר הוראותיו ולפי אלבז
 הצח״ם, מפקד במקום הופיע בשיחזור. שיך

 עליו וציווה אותו היכר, ׳מרקוס, שאול
להמשיך.

 מצא הוא פרי. נשאה ברנס של עיקביותו
בצידקתו, הבטוחים מושבעים אוהדים לו

התניעה חשוון:
 ביותר הגבוהה !האזרחית תביעה ך*

הו במדינת־ישראל אי־פעם שהוגשה • •
ב פרשיות מגיבורי אחד נגד כן גם גשה
סך על תביעה הגישה צרפתית חברה עבר.

 עוזי של עדותו את לגלות הצליחו ואלה
 סיפר, נבות השיחזור. צלם שהיה מי נבות,

 אמנם מרקוס כי המעשה, אחרי שנים שש
 כאשר משקר והוא השיחזור למקום הגיע
 עוררה נבות של עדותו זאת. מכחיש הוא

בי שעזב מרקוס, נגד מישטרתית חקירה
 כעורך- לעבוד והחל המשטרה את נתיים

עצמאי. דין
 ואלבז מרקוס הועמדו השנה בתחילת

 עדי־ היו וברנס נבות עדות־שקר. על לדין
 קדמי יעקב השופט וגם במישפט, המפתח

בזי הסתיים המישפט בעניין. גירסה מסר
 עורו־הדין על־ידי שיוצג אלבז, של כויו

שיי מרקוס של ובהרשעתו זכרוני, אמנון
חוד לחמישה נידון מרקוס עצמו. את צג
שקל. 500 בסך וקנס מאסר־על־תנאי שי

 והעירנמר הרשעתו על עירער מרקום
 בימים העליון בית־המישפט לפני מתברר

 היועץ יכריע לא העירעור תוס עד אלה.
רו לברנס. חוזר מישפט בעניין המישפטי

 כל את לרדוף ממשיכה הלר רחל של חה
לאגדה. כבר שהפכה בפרשה הקשורים

ביותו הגדולה
 סכום על 14070 בסך וריבית דולר מיליון 15
 14070 דעוד שקל מיליון 420(כ־ זה

 שמואל לשעבר חבר־הכנסת נגד ריבית),
על־ ששולמה האגרה, מחצית פלאטדשרון.

ו נוספות שעות עבד חריש יוסף השופט
 עד והמסובכים הארוכים הדיונים את שמע

המאוחרות. הערב שעות
 לא־ ז׳אק הצרפתית, החברה של נציגה

החב כי טען. במישפט, להעיד שבא קומב,
 לחברות־קבל- אדירים סכומים הלוותה רה

כא פלאטו־שרון, של בשליטתו שהיו ניות
 לדברי .1971—3 בשנים בצרפת עבד שר

ופלאטו הרגל את החברות פשטו התביעה,

שע בשנה פלאטו־שרון הורשע כזכור,
 ל־ ונידון בחירות שוחד של בעבירות ברה

בפועל. מאסר חודשי תישעה
הקרו בימים למסור עומד חריש השופט

 הסתמיות לטענות באשר החלטתו את בים
ה בתחילת פלאטו־שרון. על־ידי שנטענו

 בירושלים להישמע גם עומד החדשה שנה
 הרשעתו על לשעבר הח״כ של עירעורו

הפלילית.

נמישטוה נשלים אמצעים כסלו:

ח :דונ!ן־ דניאל איב רצ

ל ^ א ך ני  מטראגדיה לדמות דומה חנו
 ב־ נעצר העיניים שחור הגבר יוונית. *

 כתב- נגדו הוגש אביו. רצח באשמת 1980
 התובעת, פנתה קצר זמן לאחר אך אישום

 וביקשה לבית־המישפט ביורי׳שנסקי. לילי
 המיקרה אולי כתב־האישום. את לבטל
במדינת־ישראל. זה מסוג היחיד

 ברצח חנוך הודה בשעתו, ברנם כעמוס
 אך המצלמות. לפני אותו ושיחזר אביו
 ממנו הוצאה שההודאה לטעון, המשיך הוא

הת מוזר באופן בלתי־כשרים. באמצעים
 כתב־ ותחת הרצח, בתיק היוצרות הפכו

 נגד כתב־אישום הוגש חנוך, נגד אישום
 מיזרחי ישראל מפקח השוטרים חוקריו, שני

 כי בכך נאשמו הם בינטר. יוסף ורס״ר
 הגישו הנאשם, נגד ראיות במירמה השיגו

אחרות. ראיות והעלימו כוזבים דיווחים
למכור נהג שנרצח, האב חנוך, פנחס
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