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 כקשוח תדמיתו את טיפח רוני

 הצליח לא שניות לכמה אולם וגבר.
 עליו. שעבר הזעזוע רגש על לכסות

 כיצד רואים איתו שנעשה כשיחזור
 השוטרים כאשר עומדו, על קופא הוא

 בחולות בורמד של גופתו את מגלים
 שלך הפנים את ״ראיתי נקברה. שבהם
 היית אתה כשיחזור, סצינות בשתי

 לחני ניסים של סניגורו אמר בשוק,״
בבית־המישפט.

 שפיענחו צוות־החקירה, אנשי גם
 שיטה. באותה רוני על עברו הרצח, את
 לפחות נעלם, ״בורמד לו אמרו הם

 הפך הוא שוכנע. ורוני לקבר,״ שיגיע
ניסים. לפשע, חברו נגד עד־מדינה

 הוא בסך־הכל חיובי, בחור הוא ״רוני
 לתת וצריך ולומד, שקורא חכם בחור

רוני. של גיסו אמר צ׳אנס," עוד לו
 זכה עד־מדינה, רוני הפך כאשר

 חייב אומנם הוא טובות־הגאה. להרבה
 לשוד־היהלומים חבריו נגד להעיד היה

 עליו ששמרו השוטרים אבל ולרצח,
 ללכת לו איפשרו בתחנת־המישטרה

 עם אותה ולבלות לביתו שבת כל
 אומרים פחד,״ ״הוא בני־המישפחה.
בני־המישפחה.

 בשוד, מהמעורבים אחד של לביתו
בדרום־נתניה, שכונה באותה המתגורר

 הכל חודשים. כמה לפני רימון נזרק
 והמישפחה אזהרה, אות בכך ראו

רוני. את הפחיד הדבר כי חושבת

 קלטת ^
המזימה 5*7

 לרוני חיכתה בית־המישסט ף
עורן״ ניסים, של סניגורו הפתעה.

 לבית־ הביא בן־שחר, אהרון הדין
 מקרוב שקיבל קלטת המישפט
 את השמיע כאשר ניסים. של מישפחה
 קולו נשמע כבית״המישפט הקלטת

 רוצה שאני נגיד ״בוא האומר: רוני, של
 את לספר שלי, העדות את לשנות
 הולך אני כי יכול לא אני אז האמת,

 זאת, שהשמיע אחרי למאסר־עולם.״
האמת?״ ״מה רוני: את הסניגור שאל

 שמעה רג׳יניאנו, קלרה התובעת,
 של הכפירה מילות את בהפתעה

 תגובות לפי ברור, היה עד־המדינה.
 לתוך רוני שאמר הדברים כי השופטים,

 ספק בהם עוררו מכשיר־ההקלטה
 בבית־ רוני של עדותו באמינות
 דחיית־ ביקשה התובעת המישפט.
המישפט.
 והאדם למישטרה, הועבר החומר
 ונעצר. נחקר עד־המדינה את שהקליט

 גילתה והמישטרה נחקר, עצמו רוני גם
 עצמה. מהקלטת יותר עוד מפתיע דבר
 שפך שבה אקראית, שיחה זו היתה לא

 הדו־ ספונטאני. באופן ליבו את רוני
 ונרשם בקפדנות תוכנן שבקלטת שיח
 להקלטה שותף היה רוני נייר. על

עדותו! את המערערת
 והפרקליטות המישטרה אנשי
 אנשים עם ביחד אולי רוני, כי שוכנעו
 כעד־מדינה להעיד תיכנן אחרים,

 קבלת את ולאפשר בבית־המישפט,
שזו כדי הראיות, לחומר הקלטת

 נקי יוצא היה בכך העדות. את תטרפד
 שעשה ההסכם בגלל והשוד, מהרצח

 להציל מצליח היה ומאידך המדינה, עם
 הספק על־ידי העיד, שנגדם חבריו, את

 *•יס של בליבם מעוררת הקלטת שהיתה
 בשני זוכה היה רוני השופטים.
 של הסטיגמה למרות העולמות.
 בעולם־התחתון, נתעב דבר עד״מדינה,

 חבריו לפני להתגאות יכול רוני היה
 המישטרה על עבד כיצד המזוכים
כזו. בחוכמה
 כי השתכנעו הפרקליטות אנשי

 כעד־מדינה, שלו ההסכם את הפר רוני
 החסינות ואת ההסכם את ביטלו ולכן

 שהוגש בכתב־האישום לחני. שהיתה
 מעשי־שוד בשני רוני נאשם נגדו,

 ובשיבוש בורמד ברצח יהלומים,
 הפרקלי־ תוכל האם הליכי־המישפט.

 רוני של במישפטו להשתמש טות
 במישפטים נתן שאותן בעדויות

 שאלה זוהי כעד־מדינה? הקודמים,
 עלתה שטרם נכבדה, מישפטית
בישראל.

 היתה כעד־מדינה, רוני העיד כאשר
 על־פי עצמית, מהפללה חסינות לו

 הפר אם אפילו המדינה. עם ההסכם
 המדינה יכולה האם זה, הסכם רוני

 נגדו? האלה בעדויות כעת להשתמש
צבי עורך־הדיז רוני, של סניגורו

 השאלות את בודק כבר לידסקי,
האלה. המסובכות

תחמון, ,,עולם
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 המומים רוני של ני־מישסחתו ^
המהירות. הגורל מתהפוכות ^

 מישפחת את ביקר העולם־הזה
 המישפחה בנתניה. דורה בשיכון אליהו

 מוקף דו־מישפחתי, בבית מתגוררת
 עמדה נעימה, האם, ופרחים. עצי־פרי

̂  המקיפה המירפסת שטיפת את לסיים
 המישפחה, של בת־הזקונים הבית. את

 אמרה הארוכות, הקוקיות בעלת מאיה,
 האחים ויתר האב ביישני. שלום

בחדר־האורחים. חיכו והגיסים
 סיפרו שתיית־הקפר״ טקס אחרי
 עשרה לנו ״יש המישפחה. על ההורים
 אבל יותר, היו בריאים, שיהיו ילדים,

 שיצא האב, סיפר קטנים,״ מתו כמה
קצר. זמן לפני לגימלאות
 ועובדים למדו טובים, ילדים ״כולם

 האם, אמרה מישפחות,״ להם ויש
 קצין הוא האחים אחד ואומנם, נעימה.

 באוניברסיטה לומד אחר בצבא־הקבע,
בבית״חולים. אחות היא הבנות ואחת
טכני, בבית־ספר למד עצמו רוני גם

 הרבה לו קנינו ״כעת לצה״ל. גיוסו עד
האם. אומרת לקרוא,״ אוהב הוא ספרים,

 של חבריו את מכירים אינם ההורים
 הייתי כשאני בורחים היו ״הם רוני.
 ״שמעתי האם, סיפרה הביתה,״ באה
 תחתון, עולם טובים, לא בחורים שהם

 ילך שלא מרוני ביקשתי חרא. סמים,
 היום כל אני יודעת? אני מה איתם.

ובישול.״ בכביסה עסוקה
 על האשמה כל את מטיל האב גם

 שהוא יודע הייתי ״אם הרעים: החברים
 באקדח אותו הורג הייתי איתם, הולך
אומר. הוא ברישיון!״ לי שיש

אליהו נאשם
ניכבדה מישפטית שאלה
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