
ו הנאשמים ער  ע
 חמישה הוסרו

 עד מאסוי־שום:
 שניים, (מימי!) שמש

 אנינון(באמצע) ער
 ל אנג ועל שנ״ס,
 שד מה אחד.

להם? לעשות אבשר
בישראל. העולם

 המדינה, קום ועם המנדאט בתקופת
 ב־ עונש־מוות. רצח על העונש היה

 בישראל. עונש־המוות בוטל 1950
 יהיה עבירות־רצח על כי בחוק נקבע

 וה עונש מאסר־עולם. של עונש־חובה
החיים. לכל מאסר פירושו
 ואין הלכה, זוהי שלמעשה אלא
 במיס־ נשיא־המדינה, כמותה. נוהגים

 ולהמתקת־ לחנינה סמכויותיו גרת
 עונשי את ״לקצוב״ נוהג עונשים,

 אחדות שנים אסיר. לכל מאסר־העולם
)30 בעמוד (המשך סנטנו שנס שוסו

* י * ** י י י י י ו
 15ל־ שושן חיים נידון אשר ^
 של הריגתו באשמת שנות־מאסר ^

 עונש־ עליו נגזר בחיפה, טובול איקא
מוות.

 בבית־ עצור שושן. היה זמן באותו
 מישפט לסיום וחיכה ברמלה, המעצר

 שמעיה עם יחד נאשם הוא שבו אחר,
 נחמיאס סמי ברצח אנג׳ל, ושרה

שלי. שולמית ובלדרית־הסמים
 במישפט עדותו מתן לפני יומיים

בכלא. בתאו שושן נרצח הכפול, הרצח
 לדעת קשור, שושן לרצח המניע
 מאסר־ מפני שושן של לפחדו התביעה,

 יורשע כי חשב ששושן זמן כל עולם.
 למאסר־ ויידון הראשון ברצח בחיפה
בקשר בעיות כל התעוררו לא עולם,

אלון אילנה
 אולם הכפול, השני, ברצח לעדותו

 ייצא למעשה כי לו התברר כאשר
 ניכוי אחרי שנים, 10 בעוד כבר מהכלא

 ברצח־הכפול כי שושן חשש השליש,
למאסר־עולם. יידון
 מסוכנים. הירהורים במוחו עלו אז
 עדותו, שינוי את כנראה, שקל, הוא

 שרה נגד בבית־המישפט להעיד וביקש
 יופחת. בתיק עונשו כי בתיקווה אנג׳ל,
 אלה הירהורים בעיקבות כי הוא החשד
 כדי וחבריו, אנג׳ל בידי שושן נרצח

שרה. נגר להעיד ממנו למנוע

 מאסרי-עולם
בשפע

ה ע ת ר ה  הסיבות אחת היא ל
 המודרנית. לענישה העיקריות 1 1

 העונש הוא מאסר־העולם בישראל,
 בכל בסולם־העונשים. ביותר החמור

 שנגזרו מאסרי־עולם, חמישה זאת,
 הרצל אנג׳ל, שמעיה על השנים במשך
 אותם, הרתיעו לא שמש, ויעקב אביטן

שושן. רצח בפרשת כנראה,
 מה הנאשמים לשלושת אין לכאורה

 מהם אחד כל נדון ממילא להפסיד.
 נוסף מאסר־עולם מאסרי־עולם. לכמה

 הבנת שלשם אלא יוריד. ולא יעלה לא
מאסר־ של במהותו להתעמק יש העניין

יעקב מאסרי־עולם. ושני שנות־מאסר 15ל־ שפוט אביטן מתייעץ באמצע) (למטה אצג׳ל שמעיהנמלה התיעצות
״בלבדי אחד למאסר־עולם אנג׳ל שמעיה מאסרי־עולם. לשני (מימין) יפתח דויד עורבי״דינו עם

ע מאסרי עוד כמה בכלל. אותם מרתיע לא משום־מה, המתמחים.הרצל עם משוחח צן(עומד),


