
 ברצח, שנאשם מאור נדיר ה ץ
 על מוותר חף־מפשע, הוא הטוען (

 מעל רם בקול כך על להכריז זכותו
 כל־כר הופתעו לכן דוכן־העדים.

 צבי־ מאיר שטרוזמן, אורי השופטים
 האמינו לא כמעט הם אדר. וחיים הכהן

את שמעו כאשר אוזניהם, למשמע

 שני־ רונן בתיק, השני הנאשם של
 כי והכריז רגליו על הוא גם קם שגיא,

 בניגוד אולם יעיד. לא לקוחו גם
 פלדמן הסכים לא ליבאי, לפרופסור

 הסביר הוא לקוחו. בחר בה לדיר
 עם שלם איננו כי לבית־המישפט

שקל ואף הנאשם של זו החלטה

 במישנם העוויות הסתיימו השבוע
 שבו אלטווביץ. יעקב הבווקו וצח

בני־הטובים(למעלה) שני נאשמים
 כי מצהירים הרצח במישפט הסניגורים

 ורונן בן־גל גיל הנאשמים, שני
 כעדי־הגנה להעיד יעלו לא שני־שגיא,
 היו השופטים רק אולם במישפטם.
 בית־המישפט במסדרונות מופתעים.

 לפני כבר היום לשיחת זה נושא הפר
 באוויר, עפו השמועות אחרים. שבועות

 לחשו בטוח,״ זה יעיד, לא ״רונן
 בית־המישפט במיזנון מישפטנים

 שגם האפשרות על הימרו ואחרים
 הם ״איר להעיד• יעלה לא בן־גל

 כזה?״ סיכון עצמם על לקחת יכולים
 עד היודעים אחרים, מישפטנים שאלו
 את לתת לא לנאשם הדבר מסוכן כמה

העדים. דוכן־ מעל שלו גירסתו
 שהסתיימה אחרי שעבר, בשבוע

 שבמהלכה הארוכה, התביעה פרשת
 אנשי־ עשרות דוכן־העדים על עלו

 ועדים הנאשמים של חברים מישטרה,
 אז ההגנה. פרשת מועד הגיע מומחים,

 את המייצג ליבאי, דויד עורן־־הדין קם
 יעלה לא הנאשם כי והצהיר בן־גל,
 את יודע ״הנאשם עדות. למסור

 להעיד שלא בחר והוא זכויותיו
 שתיקת כי לו שהבהרנו אחרי במישפט,

 לראיות כסיוע להתפרש עלולה נאשם
 את העבירו השופטים אמר. התביעה,״

 ואב הנאשם אל מהסניגור מבטם
 את ״הבנת אישית: אותו שאל בית״הדין

 כי אישר בן־גל גיל הסניגור?" דברי
סניגורו. עם מסכים הוא וכי הבין,

סניגורו פלדמן, אביגדור עורד־הדין
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 עליו כסניגור, כי, החליט אר להתפטר,
זו. בעיה עם גם להתמודד

 מתוסכל. היה באולם הצופים קהל
 סוף, סוף יעלו, שבו זה לרגע חיכו כולם

 הנאשמים שני דוכן־העדים על
 את ויתנו השנה, של ביותר המסקרנים

 יעקב הברוקר לרצח גירסתם
 מישפטי־הרצח כל בין אלטרוביץ.

 המחוזי בבית״המישפט הנידונים הרבים
 בן־גל של מישפטם בלט בתל־אביב

 מישפט־ אולי זה היה בייחוד. ורונן
 מישמר־ היה לא שבו היחיד הרצח

 הנאשמים האולם. דלת על שוטרים
 ללא חופשי, באופן באולם טיילו

 לשבת ונהנו כבלים, או אזיקים
 ללא בני־מישפחתם עם בהפסקה

מיוחדת. שמירה וללא פיקוח

 לחץ ליצור ^
פסיכולוגי ^

נתנו למישפט הצבע ת̂ 
 ליזיקה הנאשמים. מישפחות

 קוסמטיקאית היא רונן, של אמו שגיא,
 היא בתל־אביב. ידוע ואשת־חברה

 בית־ של ישיבה לכל לבוא נהגה
 ססגוניים בגדים לבושה המישפט

 שתיים, תמיד נשרכות אחריה כאשר
 אביה גם ומעריצות. חברות שלוש

 אף החמיץ לא רונן, של סבו הקשיש,
עמי ליזיקה, של השני בעלה ישיבה.
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ניו״יורק. מידרכות על חפצי״כישוף ממכירת והתפרנס בארצות-הברית

 הישיבות ברוב לצירה ישב שגיא,
אותה. וניחם

 היא בן־גל, גיל של אמו חסידה,
 גם אמנם מליזיקה. לגמרי שונה אשה

 לבושה היא אף אדום צבוע שערה
 ושקטים. יקרים אופנתיים בגדים תמיד

 ליזיקה. כמו בשטח בולטת איננה היא
 כאשת־סודו התגלתה במישפט אולם

 פעולה, איתו שיתפה אשר בנה, של
 שיעביר על־מנת שוטר לשחד ניסתה

 על־פי מסרה וכן ואליו, מהכלא הודעות
 במעצר, שהיה בשעה גיל, הוראות

 לרונן, בדולארים, גדול, כסף סכום
 אחרי הארץ. את שיעזוב על־מנת
 בן־גל חסידה היתה הכסף מסירת
 קוד במילת לבנה כר על לדווח צריכה

השניים. בין שהוסכמה מסויימת,
 האם, של אלה שיחותיה בעקבות

 טלפון דרד רונן, אל המישטרה הגיעה
 נעצר רונן האזנה. עליו שהיתה

 כרטיס־טיסה כשבידו בנמל־התעופה,
הכסף. ושארית
 רצח של צוות־החקירה ראש
 בתיק עשה וולף, צבי הקצין הברוקר,

 הוא גם והתגלה בלתי־שיגרתית עבודה
 תחבולות תיחבל הוא ציורית. כדמות
 על פסיכולוגי לחץ ליצור כדי רבות,

 במיקרה באשמתם. שיודו כדי העצירים
 נחש החביא וולף כי רונן טען אחד

 נגרית בחקירה להפחידו. כדי בתאו,
 בניו־יורק התפרנס בעבר כי וולף, סיפר

 ומישחקי־שח חפצי־כישוף ממכירת
מדרכות. על

 ז להעיד ^
החבר נגד

 היה במישפט שהתגלה חמור בר̂ 
לה המישטרה נוהגת שבה הדרו, 1

 עזאני עמוס סגן־ניצב צווי־ציתות. שיג
 שילה יצחק מהשופט צו ביקש

 בארץ טלפון לכל להאזנות־סתר
 טלפון ממכשיר יתקשרו שאליו

 -י• כזה. צו והוציא נענה השופט מסויים.
 על גם המישטרה אנשי עלו זה צו מכוח

 וצותתו בן־גל של סניגורו של הטלפון
 את הסירו בטרם שלם, יום לפחות לו

טופס־ גם כי הודה עזאני ההאזנה.


