
 המלמד העבודה את עבורו ביצעו ואלה
 מוחלטת בסתירה עומדות אלה עובדות כת.

 ״הצליח כי הזה בהמולם ניצן של להצהרתו
 מן טוב אנושי חומר לבית־המעצר לגייס

המקובל.״
 מבריק. טבנוקראט היה ניצן ״רוני

נוחלים מערכת לעצמו בבה הוא
 תוך הקיימת, למערכת הצמודה משלו,
ה וההטבות ההנאות של מכסימלי ניצול

מאו אחד אמר הגדולה,״ במיסגרת מצויות
 כזאת, ״במערכת מקרוב. שהכירוהו תם

ל דאג מרובה, כה בחוכמה לעצמו שבנה
ב להפלילו היו שעלולים מיסמכים העלים

המישטרה חיפשה כאשר הימים.״ מן יום

 ביתו, כותלי בין ואפילו הכלא, כותלי בין
 רבות, מכך שסבלו ובתו אשתו עם ביחסיו

 לקבל מוכן שהיה מי איש־מרות. היה הוא
חיובי. ליחס זכה מרותו, את

 אמצעי־התיקשו־ נציג מופיע היה כאשר
 של בחדרו מוצא, היה בבית־המעצר, דת

 סמי אלקיים. סמי אסיר־העולם את ניצן
ל טרח וזה מניצן, מרובה בתמיכה זכה

 על ׳שיספר כדי העיתונאים, לפני הציגו
הש למעשה, מנהלו. של הטובים מעשיו

 שלו, למטרותיו אלקיים בסמי ניצן תמש
 יחסי־ציבור מערכת לעצמו שבנה בכך

באמצעותו. מעולה

ב מדי ללא שבראשון־לציון, בביתו נינוח חייכן, ניצן, רוני ו
 הכלא נוהל לדבריו הזה. להעולם נתן נס ראיון בעת כלאי,

הפוכה. תמונה הוכיחו! בבית־הסוהו המציאות כוכבים.

ש הכלא, בתוך שנכתבו אסירים מיכתבי
 הפנימית הצנזורה על־ידי למשלוח נאסרו

 מתויקים להיות היו ואמורים המנהל של
 המישט- הצליחה לא בית־המעצר, בארכיון

ה ביותר תמוהה נעלמו. הם לגלותם. רה
 ביקורת ניצן על הופעלה שאם עובדה,
 כיצד בתי־הסוהר, נציבות של כלשהי

ן נעלמה שהניירת יתכן

 הנציבות
חיפתה

כ י כ £  ש- חומת־שתיקה, נבנתה ניצן ך
י מע על ידעו אשר הסוהרים את הקיפה ״
 גם שתיקה באותה .והמשיכו ■שתקו שיו,

 בתי-הסוהר, נציבות צמרת ואת מותו, אחרי
מעלליו. על חיפתה אשר

 עם טובים קשרים בעל היה ניצן דוני
 חיות, ברכי על גדל הוא הנציבות.

 אותו שטיפח לשעבר; רמלה כלא מנהל
דרכיו. בכל ליו ויעץ

תו ת או כר חיו א אף מוז ד הו מינ  כ
כו ר יורם של ת רג ב ס  ל״הטולם לנ

: ״ ה תי הז חיוו ה ״( אי הי  רב־כל
שר נוסף, הג א ת נ טו שי ת כ מו  דו
. של לאלה . . י נ ו חייו גם ר ה כ  הי
ת נסיון שו ק תנ ד ה או ם, מ כ ח תו  מ
הוא ס. ניצל ו א כנ  לא אפילו והו
ת יודע א ה. לרגע עד ז א ואם ז  הו
ב היום ת חיי שהו, חייו א  הרי למי

ת אני כי לי, זה שי ד אי ג תנ לשי מ
ת סי חיסול של טו •פי ■ . . .

 לכל מעל התברר המישטרה בחקירת
דב לעשות נהג לא ניצן רוני כי ספק,
 מלמעלה. לכך גיבוי לו שהיה מבלי רים,
 ההגיון לחלוטין. רגשות כחסר התגלה הוא
מעשיו. בכל אותו שהינחה הקו היה חקר

בידוד תאי
רוני

 האסירים נשמרים שבו רמלה, בבית־מעצר חהפרדה אגף זהו
וזאפל״. ״חוורתף זה מקום כינו אסירים ביותר. חמסוכניס

והעינויים. חמשפיל היחס על להתלונן שניסו אסירים אותם להשתיזן דאג ניצן

 להגיע רצה אשר השאפתן, ניצן רוני
האפ ככל מהר בתי־הסוהר נציב לדרגת

 של הכל־יכזל לשליט עצמו את הפך שר,
בית־המעצר.

הקי לא הרצח שאחרי העובדה מפתיעה
 ועדת־ או גוף שום בתי־הסוהר נציבות מה

 היתד, מה ולגלות -לחקור שמטרתה חקירה
 ש־ כך, לידי המצב הגי-ע וכיצד התקלה,

 את מחפשים אין מדוע נרצח. מנהל־כלא
? שנעלמה הניירת

 להשתיק
הפרשה את

ם אור 6י אי מצ מי בבית שנתגלו ה
 בתי־הסוחר שנציבות נראה המעצר, י

 האפשר, ככל הפרשה את להשתיק רוצה
 י-וסבד כיצד אחרת החוצה. תודלף לבל

 נפשעים, מעשים לעשיית שניתן הגיבוי
 תכונות בעל בממונה תלוי אסיר כאשר

 ואין להתלונן באפשרותו אין שליליות,
צעקותיו? את שישמע מי

 מועד לפני ימים כחודש כי התגלה עוד
 ׳בתי־ לנציבות הגיע ניצן׳ רוני של הרצחו
 על איום שקיים מודיעיני, מידע הסוהר

ה הוסרה זח, מידע למרות ניצן. של חייו
עליו. הצמודה שמירה

 לטפח טרחה שכה בתי־הסוהר, נציבות
 דאגה כל הפגינה לא בחייו, ניצן רוני את

 החולה, אשתו מותו. אחרי מישפחתו לבני
 אך בהתמוטטות, הרצח אחרי לקתה רחל,

 או כלכלי נפשי. סעד בשום זכתה לא
 נאלצה כאשר גם הנציבות, מן מיישפטי

 ברא- מביתן מורן, בתה. עם יחד לעקור
הטו כחבריו שנחשבו מי גם -שון-לציון.

 מייד אותה נטשו רוני, של והקרובים בים
 להתמודד אותה והשאירו השיבעדו בתום
ח והפחד. הסבל עם לבד ד ■ גל ני :
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