
 לימי מנחם המחתות, ואש
 ופוץ רמאסו־עורם נדון (מימין),

 ■ודעים הם חבויו. גם בו בצחוק. י
לקומדיה בקדוב יהמו שגזרהדין

 רוב של בעונשם מאוד שהקל גזר־הדין,
הנאשמים. *

היהו המחתרת אנשי מבין הראשון
 טיעון עיסקת אחרי נגזר, שדינו דית
 הוא פלאי. גילעד היה התביעה, עם

 גילוי כאשר הודאתו, על־פי הורשע,
 סערה. והארץ טרי עדיין היה המחתרת

 לביצוע קשר בקשירת הורשע הוא
שע והחזקה בנשיאה הר־הבית, בעניין ^פ

 ברכוש בזדון ברכוש בפגיעה נשק, של
 פשע לביצוע בקשירת־קשר צה״ל,
 באירגון־ ובחברות ראשי־הערים בענין
 שנות־מאסר לעשר נדון פלאי טרור.

בפועל.
תומ בארץ. האווירה השתנתה מאז

 כדי מאמץ חסכו לא אירגון־הטרור כי
 הפגנות, אירגנו הם אותה. לשנות
על בעיקר חזק ועבדו ראיונות, העניקו

לווינגר, משה הרב של חתנו שרברף, עוזיעולם?- למאסר ־
נ־ ברצח חלקו על למאסר־עולס נדון

למאטר־עולס. הוא גם שנדון ניר שאול למטה: האיטלאמית. מינללה

 יצאו אלה האוהדים. הפוליטיקאים
 חנינה במתן תמיכתם על בהכרזות

 בדרכם.״ שתעו הטובים ל״בחורים
והנא הועילה, הנמרצת השדולה

 כאלה גם השבוע, נגזר שדינם שמים
 של לאלה דומות בעבירות שהורשעו

קלים. יותר הרבה עונשים קיבלו פלאי,
 בקשירת שהורשע למשל, ניר, ברק

בפר בהריגה הר־הבית, בפרשת קשר
ל בנסיון האיסלאמית, המיכללה שת
באוטו הנחת־המיטענים בפרשת רצח

ובחב בהחזקת־נשק הערביים, בוסים
 לבסוף נדון — באירגון־טרור רות

בלבד. מאסר שנות לשש
 בית־המישפט אולם מבאי לאיש

 ספק, היה לא השבוע השני ביום
 תהיה בכלא האסירים של ששהותם

 יעשו המתאימים הגורמים וכי זמנית,
 עבורם, לחנינה לדאוג כדי מאמץ כל

 המישפטי, הדיון משתם עתה,
 שכבר לפוליטיקאים, הדרך פתוחה

חב בשיכנוע עסוקים רבים חודשים
המרצ את לשחרר הדחוף בצורך ריהם
והסייענים. חים

הת היהודי אירגון־הטרור בפרשת
 בית־ שבו: החמורה הסכנה גלתה

 ועם לצחוק, הושמו וסמכותו המישפט
 גושפנקה תינתן גם החנינה מתן

הטרוריסטים. למעשי רישמית
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באירגון־טרור. ובפעילות האיטלאמית במיכללה עם משוחח גנירם מאושרת. שלידו האשה גם פיו. לוא

השופטים ששלושת משום טר, שנים שש שר חיוך
השלושה. מבין הקל העונש את קיבל לתקופת־המאטר, ביחט חלוקים היו

ך ך ן ך ק ף ן ו ע ו ^ ז פרידה, של אחרון במגע לזכות ניטו הם לכלא. בחזרה לש ידיים ך1\1|
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וישוחררו. חנינה יקבלו הם מאוד בקרוב וכי זמנית, האסירים את שלקח האוטובוס, עבר אל מושטות
סדנופטי ענית


