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באשמות. כופר הוא המישפט. לך

 באולם התינוקת בתן את הרנוי יוסף ליטף עדי! בחיוך
 המישפט שנפתח לפני קלה שעה - בית־הנדשפט

בשכם 8ה־ בת הילדה ברצח מואשם הוא שבו
 אדר. וחיים הכהן צבי שטרוזמן, אורי

 — הזמן קירבת בגלל המישפט את לדחות
 מחתרת־הטרור אנשי של למישפטם
 הפירסומים כי חשש הוא היהודית.

 מניעיהם ועל עליהם שהיו הרבים
 ׳בית״המישפט. על ישפיעו ומעשיהם

 של מישפטם את לדחות ביקש לכן
 מישפט לסיום עד וסיגל הרנוי

 נעתר לא בית־המישפט המחתרת.

לבקשתו.

 פורמלית מבחינה כי אם ומנם, ^
 בת הילדה רצח בין קשר כל אין 41

 הפיגוע ובין בשכם במאפיה השמונה
הר־ לפיצוץ והנסיונות בראשי־הערים

\־,  עשי־ שלי חשבון־הנפש ן
\ /  נכנס יהודי שבו ביום ביום תי4/

 בשם ילרה והרג בשכם למאפיה
 כך שלה״, אבא ליד שישבה עיישה,

 שנתן בראיון לפיר, יוסף(״טומי״) אמר
).13.6.84 הזה ישי(העולם לשרית

 הנאשם הרנוי, יוסף של מישפטו
 משכם, אל־בחש עיישה הילדה ברצח
 המחוזי בבית־המישפט השבוע החל

 אפרים נאשמים איתו יחד בתל־אביב.
 שסייע בכר הנאשם מאלון־מורה, סיגל

 הליכי־מישפט שיבש מעשה. לאחר לו
 השלישי הנאשם ערים. להפחיד וניסה
 מחראבי, פנחס במיקרה. לעניין נקלע

 בכך נאשם אלון־מורה, תושב שאיננו
 בכלי־ החלקים את להחליף שעזר
מעשה. לאחר הרצח,

מודים אינם הנאשמים שלושת

 יסודי. מישפט ומנהלים באשמתם
 מתייחסים בתל־אביב בבית־המישפט

 ברצח. נאשם כל כאל לנאשמים
 בני־מישפחה, עם לשוחח להם מרשים
 בשעות אוכל להם להביא אפשר

 ליווי על הממונות והשומרות ההפסקה,
 הרנוי של לאשתו התירו העצורים

התינוקת. בתם את אליו להביא
 געשה דומה מעשה היה אילו
 לעיר מתפרץ שהיה ערבי, על־ידי
 — ילדה והורג עבר לכל יורה יהודית,

 נשפט היה אם הוא גדול ספק
 של בתנאים אזרחי, בבית־מישפט

 בוודאי היה הוא רגיל. פלילי נאשם
 צבאי, בית־מישפט לפני לדין עומד
לעונש־מוות. צפוי והיה

 את המיצג כספי, מיפה עורו־הדין
שגיס. נורית התובעת עס יחדמהשופטים, השבוע ביקש הרנוי, יוסף


