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גופה על כאז מדובר לא שלה! שו־ של מישפחתה נאלצה וויות,
ואמנם אמר. הוא !"חתול של המדי־ לפרקליטות לפנות למית

נגנזה. הכתבה ה־ יום את בדיוק לברר כדי ה1
מישפחה בני כל לא אולם ד ההספדים עריכת לצורך רצח,

השנה. יום

/ הבת זאת/
שלה!״

 את ימחה הזמן כי מצפים ם ש
■  שב- הרי מהקרובים, הסבל י

 למישפחות ניתן לא רבים מיקרים
 אל- נאווה של תה שפח מי לשכוח.

 גיהנזם מדורי כמה עברה מליח
הוכ שנמצאו ועד העלמה מרגע

 הדבר היה אז נם מותה. על חות
 רצו מישפחתה שקרובי נורא, כה

 לחדר־המתים ללכת מהאם למנוע
עמ היא אולם בתה. את לזהות

 מכיוון זאת. ועשתה כך על דה
במיו שהסעיר מיקרה זה שהיה

דמ את ושילהב המדינה את חד
ל העיתונים חזרו האזרחים׳ יון

 פעם בכל ושוב. שוב בו דוש
 את בעיתון ראו המישפחה שמי
נח מחדש, מפורטים הזוועה פרטי

מן ■כאשר שוב. רדו  העולם תי
 שנעלמה, הילדה על כתבה הזה

 ה־ את למנוע קרוביה ביקשו
 של הבוגר אחיה יוסי, סירסום.

 מישפט ואמר למערכת בא נאווה,
 הפרטים ״כל :בזיכרון שנחרת

הגוויה, על שמתפרסמים האלה
הבת זה אותם, קוראת אמי כאשר ■

 להגיע מצליחים קורבן של
 את ולהסביר העיתונים למערכות

 הלר, רחל של מישפחתה סיבלם.
ו קיסריה ליד 'שנרצחה החיילת

 עמוס נידון רציחתה על אשר
 דוגמה היא עולם, למאסר ברנס
 באוקטובר הרצח, מאז כזאת.
 לחטט העיתונים חדלו לא ׳1974

 רחל של המסכן גופה בפרשה.
 על־ ושוב שוב מנותח להיות זכה
 סודותיה עברה, התיקשורת. ידי

 הפכו האישי, ויומנה האינטימיים
ב עמד לא אביה הכלל. לנחלת

ל עצמו איבד 1980 בשנת מתח.
 עוד ביתו. במרתף בתליה דעת

ה אחרי שנים 10 כמעט היום,
 בעיצומה, ברנם פרשת כאשר רצח

 החיילת של דמותה ועולה התרת
 מישפטיות עדויות בספרים, היפה

לטלוויזיה. וראיונות
 שנד עזרא של מישפחותיהם ׳בני

 אלמ־ אהרון ונהגו מיזרחי טוב
 את מחדש לחיות נאלצו ליח
 בית־המיש־ כאשר יקיריהם, מות
 לסלומון חוזר מישפט ערך פט

 מיזרחי, של הצעיד בגו אבו.
 בא אביו, נרצח כאשר ילד שהיה

לג היה יכול ולא לבית־המישפט
 שהורשע מאבו, עיניו את רוע

אביו. ברצח פעמיים

שו של מישפחתה עוברת כיום
 את המישפט. סבל את שלי למית

 מישפחתה ובני הוריה של סיבלם
 כאשר פניהם על לראות אפשר

 ב־ הרוצחים לעדויות מאזינים הם
 שנה לפני שהיתה האם, מישפט.

אה חיים, ומלאת שמנמונת אשה
 לאשה הפכה ולהתל. לצחוק בה

שחו לבושת היא ומצומקת. זקנה
 ב- מביטות הכבויות ועיניה רים

ב המדברים בעדים חוסר־הבנה
 בתה. רצח על כזה נפש שוויון
טו ממישפחה נערה היתד. שולי

 נוטלת והחלה שהידרדרה בה,
כ עבודתה את עזבה היא סמים.

ידי עם להתגורר ועברה סוהרת,
 סוחר שהיה נחמיאס, מישל דה

 אותה הפכה בסמים תלותה סמים.
חבר על שהמליצה אחרי לקורבן.

ידו נרקומנית ולדמן, חגית תה,
 כבלדרית היא. גם למישטרה עה

 נחרץ סטורכיה, סמים למישלוה
גורלה.

 מכוחה אין
לקודבגות

•  במישפטם היושבים והורים ן
אשתו של אנג׳ל, שמעיה של י י

 מתחלחלים שושן, חיים ושל שרה
הקורב על שלהם הדיבור מצורת

 יכלה לא שולי של שאחותה עד נות.
 על וצעקה באולם וקמה להתאפק

 קר, בדם רוצחים הם כי הנאשמים
 כאשר מישפחתה את החריבו וכי

 חיכתה לא היא שולי. את רצחו
 היא מהאולם. יוציאוה שהשוטרים

 במיסד- והתעלפה בריצה ברחה
 ואחיה אביה גם קמו אחריה תן.

תמרותם. בבכי צווארה על ונפלו
 מנוחה אץ כי אומר הפיתגם
 כי מראה המציאות אבל לרשעים.

 רבים במיקתם לקורבנותיהם גם
■ אדון אילנה מנוחה. אין

 בעיניהם להיתקל חששו הרוצח של עיניו לעדויות.
 1תקופ עברו הם מבטים. בהס נעץ הסקרן הקהל אך

הגופו שהתגלתה על בנם, של החטיפה בעת קשה
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והקשיבו באולם המישפט במהלך ישבו גור צבי ידי
הוריויוזן מישנחת
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