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 משתלשל, סיני שפם גידל פה,
 עדי תיארו בך מישקפיים. והרכיב
במכונית. השני האדם את הראייה

 ן בחרו לכן קודם שבועות מבצעיו.
 ידעו הם המארב. מקום את הרוצחים

 של לעבודה היציאה שעות את היטב
 הכינו הם מכוניתו. את והכיח ניצן

 ואף ומסיכות, מכונית־חילוץ לעצמם
 יהיה שבעמי למיקרה חרבי, נשק

 | כך על חשבו לא הם אבל מעצור.
1 הטרנזיט מכונית חיכתה שבו שהמקום

 שם טרמפיאדה. ליד ממש נמצא
 לחכות מהסביבה אנשים נוהגים

 אלה אנשים לתל־אביב. לטרמפים
 הבוקר של זו בשעה בדיוק שם נמצאים
 העוברת מכונית כל אל צופות ועיניהם
במקום.

 באותו חיכה )18(עזרילביץ אליעזר
 גר הוא לביודהספר. לטרמפ בוקר

 ואף ניצן, חני של לזה סמוך בבניין
ט במכונית הבחץ הוא הכירו. תד  ט
הכביש בצד שעמדה תכלת, בצבע

תי בד י רצח
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 שקט. בראש לחזור יוכל הוא הסוהר
 שנאתי אני גם כי לרצח, הצטרפתי

 נגד במישפט כהן משה העיד כך אותו.״
 הנאשמים שמש, ויעקב אביטן הרצל
 בשוד, קרן־אור. ושוד ניצן רוני ברצח
 השתתף אשורי, דויד השומר נהרג שבו

 של הטוב חברו דויד, אמנון גם
עד־המדינה.
 מיבנה בנתה דבורין פנינה התובעת

 מנסה היא שבהן עדויות, של מוצק
 הכחולה, הטרנזיט במכונית כי להוכיח

 רוני רצח בזמן עדים, על־ידי שנראתה
 כך שמש. ויעקב אביטן הרצל היו ניצן,
 לדבריו אשר כהן, משה גם מעיד

 במכונית נותר אך ברצח, השתתף
הרצח. ממקום רחוק לא הנסיגה,

 של הראשית עדותו במהלך
 שקטים הנאשמים היו עד־המדינה,

 חקירתו החלה כאשר רק וקשובים.
 מחז, משה הסניגור של הנגדית
המהומה. החלה דויד, אמנון את המייצג

 משה את הפכו בכלא שנים ותן
 הצנחנים, וחייל התיכון בוגר כהן,

 שש סיים הוא הפשע. אקדמיית לבוגר
 אחרי שונים, בבתי־כלא שנים וחצי

 טובה. התנהגות על שליש לו שהורידו
 של לידיה ישר יצא מבית״הסוהר

 אביטן. הרצל של חברתו ארכיב, אורית
 השבוע כהן משה סיפר כאשר

 ידידיו, את הכיר היכן בבית־המישפט
 של אנציקלופדיה כמו הדבר נשמע
 עם בכלא התיידד הוא בישראל. הפשע
 שמעיה שמש, יעקב אביטן, הרצל
 ישראל דל, מסיקה עמוס אנג׳ל,
טובים. ולא רבים ועוד ישורון

 מאורית שביקש הוא אביטן
 השתחרר. כאשר כהן למשה שתעזור

 תיכננה כאשר זאת. עשתה אכן אורית
 הכניסה מהכלא, הרצל של בריחתו את
 ביקשה היא העניינים. בסוד כהן את

ההימלטות. רכב את יכין כי ממנו
 בבית ביקור בעת מהכלא ברח הרצל

 במכונית חולד״ היה אביו כאשר הוחו
 לדירה אביטן הוברח כהן משה שהכין
 ממקומות באחד כהן. ג׳סי בשיכון
גם אליו הצטרף אביטן של המחבוא

 בריחתו במהלך מצרפת. לישראל הוסגר כאשר שנראה כפי |1ף1ך \1
 את לשנות כדי מישקפיים, להרכיב ונהג זקן אבישן גידל |£1 -11\

קצר. זקן בעל אדם ישב הרצח במכונית כי זוכרים העדים מראהו.

 שחקר בעת יותר עוד גברה היא
 את המייצג יפתח, דויד עורך־הדין

 עד־המדינה שאמר אחת מילה אביטן.
 עוררה יפתח של לשאלה בתשובה

 שבית״המישפט עד גדולה, כה מהומה
 את ולפנות הישיבה את לסיים נאלץ

 כי היא הנאשמים של גירסתם האולם.
 רוני ברצח השתתף אמנם כהן משה
 הרצח תיכנון על סיפורו כל וכי ניצן,

 על רק חולקים הם נכון. הוא וביצועו
 כי טוענים הם ברצח. המשתתפים זהות

 מחפה עד־המדינה וכי מפשע, חפים הם
 ישורון ישראל האמיתיים, שותפיו על

קלימון(.מנדר). ונחום
 כהן משה של המפתיעה תשובתו

 עוררה מהטרנזיט' ״ירדנו כי לסניגור
 הם הנאשמים. מפי ושימחה זעם שאגות

 את כהן הסגיר ״ירדנו' במילה כי טענו
 שרצח הוא בעצם זה היה כי האמת.

 אדם עם יחד ניצן, רוני את במרידיו
 הרצח, במכונית איתו שישב נוסף,

 בכך המילוט. מכונית אל עבר ואחר־כך
 ישב רק הוא כי כהן, של גירסתו נסתרת

 השתתף לא המילוט, במכונית כנהג
 שישובו. לרוצחים וחיכה עצמו, ברצח

 בנקודה עד־המדינה שיקר אמנם אם
 התערערה שבכך יתכן גורלית, כה

 יקבלו לא והשופטים כליל, מהימנותו
 מציג שהוא כפי הרוצחים, זהות את גם

אותה.
 המישפט, של זה בשלב שבטוח מה

 שותף היה אמנם כהן משה כי הוא
 כנהג חיכה אם בין ניצן, רוני לרצח

 באופן השתתף או החילוץ, במכונית
 יריות את ירה אפילו או ברצח, פעיל

 על עדותו להלן תובא כן על הרצח.
 מכלי עדות בוודאי שהיא הרצח,

ראשון.
 הדגה

גדול יותד
קדמה כהן, משה של עדותו י■
 שהיו אנשים כמה של עדותם /

 כמו כי מסתבר, עצמו. לרצח עדי־ראיה
 התיכנון למרות מושלם, רצח בכל

 תקלה בו ודתה הרצח, של המדוקדק
על־ידי מראש נחזתה שלא אחת,

ס

 תכשיטי ליד בתחנת־מישטרה, כהן משהעדהמדינה
 השתמשו שבו שהעוזי כיוון נעצר הוא קרן־אור.

 בו. מעורב היה שכהן קודם, משוד למישטרה מוכר היה קרן־אור בשוד
 תמורת כי המישטרה בפני הצהיר בשוד, להודות כהן החליט כאשר

ניצן. רוני של הרצח פרשת על גם יספר הוא לעד-מדינה הפיכתו

 יוצא עד־מדינה הוא כהן 1ץץשד
פן דו  בית־ספר בוגר הוא במקצת. ^/

 והיה בצנחנים, מכי׳ם קורס סיים תיכון,
 בגלל אז, רק .20 גיל עד טוב בחור

גיסו. את הרג מישפחתי, סיכסוך
 קורס סיום אחרי שבוע זה היה
 הביתה משה חזר כאשר בצבא. מכ״ים

 הנשואה אחותו כי לו התברר לחופשה,
 חזרה תינוקה עם ויחד מבעלה, ברחה
 מעלליו על סיפרה היא ההורים. לבית

 שילך ממשה וביקשה בעלה, של
 מכונת־הכביסה את לה ויביא לביתה

 את לכבס שתוכל כדי שם, שנשארה
התינוק. חיתולי

 וגיסו משה בין קצרה פגישה אותה
 בין השינאה. רוח את בצעיר הלהיטה
 חזר ומשה קטטה, התפתחה השניים

 בגיסו, לפגוע נחושה בהחלטה לצבא
 הוא סבל. מחיי אחותו את ולשחרר

 רימון־רסס הבאה לחופשה איתו הביא
 של לקטנוע אותו והצמיד צה״ל, של

 רימון בעבר ראה כי סיפר משה גיסו.
 נהרג, לא ואיש בחדר מתפוצץ כזה

 אך ייפצע, רק גיסו כי בטוח היה ולכן
 הגיס אחרת. גרס הגורל אולם יהרג. לא

 נאשם ומשה הממולכד מהרימון נהרג
ברצח.

 לטובה התרשם בית־המישפט
 גם אחותו. את להציל שרצה מהצעיר

 עד התקינים וחייו הצבאי עברו
 הם השופטים. את הרשימו המיקרה

 להרוג, רצה שלא גירסתו את קיבלו
 אותו והרשיעו בלבד, לפצוע אלא

תשע היה עליו שהוטל העונש בהריגה.

 זמן באותו שיהיה שמש, יעקב
 את בילו השניים הוא. גם עבריין־נמלט

 עלה גם וכך ובתיכנונים בשיחות זמנם
 ״שוחחנו ניצן. רוני את לרצוח הרעיון

מה בבית־הסוהר שסבלנו הסבל על
 אישית אני בפרט. ניצן ומרוני סוהרים

 על כעסתי אבל ניצן, מרוני סבלתי לא
 הוא אחרים. אסירים נגד התנהגותו

 וגם מגונים ומעשים חוקנים בהם עשה
 שהוא סיפר הרצל להם. להרביץ נהג

 הרצל אותו. שנאתי אני גם אותו. שנא
 הוא אבל חוקן, לו עשה שניצן אמר

 את לרצוח שצריך אמר הוא הסכים.
לבית־ יחזור פעם אם כי ניצן, רוני

ניצן! חל

ת א

והתצכיות המאונים נעונו כיצד המניעים,
בוצע איו מגרה נהו משה שר המראה עוותו


