
 הנרצחים, אחד ישל כריתודרגל
בסכין־חיתוך. ולא בגרזן להיעשות
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בוצעה שאם טען קרפלוס הפרופסור הבשר, על

במיפעל..בר־בקר ביקרו השופטים

 ובתי-הח- עלי־המיפעדים ףי
בבת היוצקים ׳שברחוב רושת י—
 ממיפעליהם יצאו הם נדהמו. ים

אזר מכוניות ■שיירת ראו כאשר
 ל* שהגיעו מישטרח וגיידות חיות

 הם אליהם. הסמוך בו־בקר מיפעל
 משהו התרחש שוב כי לרגע חשבו

ה אירע שבו במקום יוצא־דופן
 ועמום כהן עזר של הכפול, רצח

כשנתיים. לפני אוריון,
 הגיעו בצהריים 1 בשעה בערד

 אליהו השופטים: שלושת לרחוב
 שצקי. ועדנה מישר אברהם וינוגרד,

 למקום הגיעה הזאת הכבודה כל
קפ עדנה הד״ר של בקשתה לפי
 רחמים הנאשם של פרקליטתו לן,

ל הסבירה היא אהרוגי. (״גומדי״)
ה במה להבין יוכלו שלא שופטים
ויתר בעצם יווכחו לא אם מדובר

האירוע. ממקום עיניהם במו שמו
 באותה ביקשה קפלן עדנה ד׳׳ר

 את לצרף מבית־הפישפט הזדמנות
אך בר־בקר, במיפעל לסיור גומדי

התובעת
למיפעל־הבשר. צועדת ברקוביץ
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א ומשלמים שנים חמש למשך תו
 שינו גם הם לחודש. דולר לפיים

 מכירה אני המיפעל. של שמו את
ב מלונאים היו שם מאילת, אותם

שנה. 20 משך
הס והם ולצלם, להכנם ביקשתי

כימו.
אז, כמו בדיוק נראה המיפעל

הפשע אתו
אושרי טוביה של מישפטו

 ועזר אוריון עמוס רצח בוצע שבו החדר
 ב־ העדויות על־פי כשנתייס. לפני כחן

הכפול. תרצח אחרי מייד ושופץ נוקוה

1* | 1<ן ,  פלסטיק קערות ן1<1
^ • * ״ י אורזים שבהן י
בקע התביעה, טענת על־פי בשר.
הגופות. חלקי נמצאו דומות רות

 כי הסבירו, הם התנגדו. השופטים
 כוחות־ ויצריו מיותר, זה ביקור

ה את לאבטח כדי רבים מישטרה
מקום.
ב כך, אם הסתפקה, קפלן דיר
שהצ בת־שבע, אהרוני, של אשתו
לסיור. טרפה

 לא שדר, אהרון במישפם, התובע
ו סגניתו ייצגה מקומו ואת הגיע,

 גלאט־ברקו- ליאורה לידו, העוזרת
 הגיעו והצלמים העיתונאים גם ביץ.

למקום.
ל להכנס הורשה לא מהם איש
ה לבוא בחח חיכו וכולם מפעל

שופטים.
אי צפריר, ציון המערכת, צלם

ל ראשונים הגענו ואני, אלון לנה
מקום.
 בר־בקר מיפעל את הכרתי אני

 רבות פעמים שם וביקרתי מקרוב
 המקום את שוכרים כיום בעבר.

או־ שכרו הם אחרים. אנשי־עסקים
״!*?״ד מוגברת שמירה

למנוע כדי בר-בקר, מיפעל בפתח שומר עתי מיקלע

 והפרק־ התובעת השופטים, ביקור בומן זרים כניסת
 למקוס, הובא לא אחרוני במקום. גומדי של ליטים

לטבחה. רבים כוחות תצטרך שהמישטרה בטענה




