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להופיע. הירבה שגיא, עמי השני, נעלה גם רונן. של סבו הקשיש, אביה

בן־גל. נגד התניעה של העיקרי הקלף
 התגלה והחלש, הגדול רונן לעומת

 נראה שהוא למרות וחכם. כחזק גיל
 פיתויי כל בפני עמד ועדין, שברירי

 באשמה. הודה ולא המישטרה ולחצי
 להישבר עמד הוא כי טוענת התביעה

 בנמל־ רונן נתפס שבו ערב באותו
 עובר אותו ראה וגיל התעופה,
 כי זה בשלב בטוח היה גיל במסדרון.

 ראה כאשר אולם הארץ, את עזב רונן
תוכניותיו את כנראה שינה אותו,

 לעד־מדינה להפוך מהחוקרים וביקש
 הוא כי ציין לא אמנם הוא רונן. נגד

 רצח בעניין עד־מדינה להיות רוצה
 נחקר בלבד זו עבירה על אך הברוקר,

 העדיף רצח, על נחקר בעורו הזמן. כל
 על פרטים למישטרה לספר בן־גל
 שגילגל המיליונים ועל בבורסה עסקיו

 סיפר הוא אלטרוביץ. הנרצח עם יחד
 חברת אצל שם ללא חשבונות על

 עבד שבה טוכלר, את מוריץ
ממוספרים חשבונות ועל אלטרוביץ,

 רעהו, את ואיש עצמו את איש הפלילו
 עדים לקבלן. בית־המישפט החליט

 ותמכו דוכן־העדים על עלו רבים
 עדים של פסיפס התביעה. בראיות

 שנראה כר על רונן, של אופיו על סיפר
 הרצח מקום לעבר צופה פעמים כמה
 מאוד נרגש היה הרצח שביום כן ועל

 החדשות. למהדורת בכליון־נפש וחיכה
 אל הדוק באופן אותו קשר האקדח גם

 התביעה כי היה ונראה עצמו, הרצח
עליו. סוגרת

 על ראיות התביעה הביאה גיל לגבי
 שהיו החשבונות על הכלכליים, עסקיו

 נפל כי ורמזה בשווייץ ולאלטרוביץ לו
 אין אומנם החוק, פי על סכסוך. ביניהם

 לרצח, מניע להוכיח צריכה התביעה
 מכיוון זאת, לעשות נהוג אולם

 לשכנע יותר קל אנושי שבאורח
 סביר מניע יש כאשר אחר, רצח שאדם
הוכח לא מניע, כל אין לרונן לרצח.

 גיל נגד רונן של לה הרצויות העדויות
רונן. נגד גיל ושל

 החקירה ^
הפחידה ^

 אחרי מייד ההפתעה. באה אז ף
 ואמרה רגליה על קמה שהתובעת 1

 את המסיימות עדי", ״אלה המילים את
 הסניגורים שני הודיעו התביעה, פרשת

 כי הדבר, פרוש יעידו. לא הנאשמים כי
 בעדויות להשתמש תוכל התביעה.לא

רעהו. נגד איש השניים שמסרו
 להעיד לא ההחלטה כי לנחש אפשר

 רונן לסניגורים. קשה החלטה היתה
 עדויות מספיק במישטרה מסר אומנם

 שהיה ייתכן אולם אותו, המפלילות
 טובה גירסה ולהגיש דברים לתרץ יכול
 מצד דוכן־העדים. מעל עבורו יותר
ה־ התובעת כי מאוד ייתכן שני,

 מראש, נחזית זו אפשרות היתד, אילו
 צריך המישפט. את לפצל היה אפשר

 ולהביא רונן, את קודם להאשים היה
 שלו הוראותיו ואת הראיות כל את נגדו

 או מזוכה היה שרונן אחרי במישטרה.
 את .להתחיל היה אפשר מורשע,
 רונן את ולהזמין בן־גל של מישפטו

 שלו מישפטו כאשר כעד־תביעה.
 לסרב נאשם בידי אין שוב הסתיים,
 איננו כי לאמר יכול אנמנם הוא להעיד.

 ידון בית״המישפט ואז להעיד, רוצה
 הוא אך בית־מישפט, בזיון על אותו
 דוכן־העדים. על ולעלות לבוא חייב

 להשתמש התביעה יכולה זה מרגע
 הנאשם נגד במישטרה שמסר בעדות
 יכולה התובעת היתה כך רק השני.
 הראיות את תכניס כי בטוחה להיות

 של.רונן מעדותו כד כל לה הדרושות
, , בדגל. נגד 1.3 9 י זאלו! אילנה

 לאגמצא
מגיע

 מרים התובעת שקלה אשר ך*
 שבפניה, הראיות את רוזנטל ^

 הנאשמים שני את להעמיד החליטה
 זו היתה עצמו. מישפט באותו לדין

 מישפט שזה מכיוון הגיונית, החלטה
 כי דורש היה וכפל־מישפט מאוד, יקר

 אותם על פעמיים יעידו רבים עדים
 של הראשונים בשלבים דברים.

 של שיקולה כי גם היה נראה המישפט
 למרות עצמו. את מצדיק התובעת

 וסניגוריהם הנאשמים של התנגדותם
שבהן במישטרה, ההודאות לקבלת

הנרצח. את הכיר כי אפילו
 מחכה התביעה גם כי ברור היה
 על הנאשמים שני יעלו שבו לרגע

 אותם לחקור תוכל והיא דוכן־העדים
 החוק, פי על במישטרה. עדויותיהם על

 לבית־ מחוץ נאשם שנתן עדות
 יכולה במישטרה, למשל המישפט,

 אפשרות אין בלבד. נגדו ראיה לשמש
 אחר. נאשם נגד זו בעדות להשתמש

 מזמן, לא נוצר זה, לכלל היחיד החריג
הפרו לחוק א׳ 10 סעיף נחקק כאשר
 בנסיבות המאפשר, הפלילית, צדורה

 עדויות גם למישפט להכניס מיוחדות,
בית־המישפט. לכותלי מחוץ שניתנו

אבו־ ברוך של בעניינו בפסק־דין

 את להרוס מצליחה היתה מוכשרת,
 עפר ולעשותה דוכן־העדים על גירסתו

 לפי מאוד סביר סיכון היה זה ואפר.
 לו ייעץ זאת בכל רונן. של אישיותו
 ורק להעיד, לעלות תוקף בכל הסניגור
 לו גרמו רונן של אישיים מניעים
לסרב.

 שלו עדותו שונה. בן־גל של מצבו
 כדי כנראה מספיקה איננה בלבד

 מעולם. הודה לא הוא ברצח. להרשיעו
 נמצא אקדח־הרצח משתיקול כי אם

 הודה כי טענו אחדים ועדים ביתו בחצר
 חזרו הם (אן־ לרצח בשותפות בפניהם

 על מסרה, ואמו רוכן־העדים) על בהם
לרונו, גדול כסף סכום הוראתו, פי

 בנה של כאשת־סודו התגלתה בן־גל חסידהגיל של אמו
 גדול כסף סכום הוראותיו, על״פי ומסרה,

ננמל״התעופה. נעצר הוא אך הארץ, את שיעזוב על־מנת בדולארים, לרונן,

 בעניין. חשובה הלכה נקבעה חצירא,
 על עולה נאשם כאשר כי נקבע, שם

 התביעה יכולה ונחקר, דוכן־העדים
 מחוץ שניתנה בעדותו להשתמש

 נאשם נגד גם בית־המישפט לכותלי
 דבריו את האיש מכחיש אפילו אחר.

 לגמרי אחר סיפור ומספר במישטרה
 עדותו קבילה עדיין דוכן־העדים, על

למישפט. שותפו נגד במישטרה
 היה לא המישפט שבתחילת מכיוון

 יהיו הנאשמים שני כי ספק לאיש
 ולתת דוכן־העדים על לעלות חייבים

 שקטה, להיות התובעת יכלה הסברים,
את אז תכניס כי משוכנעת בהיותה

 שבלי כך על הימר הסניגור כי נראה,
 בית־המישפט על יהיה רונן של עדותו
 היה אם הספק. מחמת גיל את לזכות

 יכול היה דוכן־העדים על עולה גיל
 בלתי־ברורים דברים אומנם להסביר

 מהרצח אותו המרחיקה גירסה ולתת
 החקירה כי נראה אך הגיוני באופן

אותו. גם הפחידה הנגדית
הנאשמים, שני כנראה חישבו וכך

 להשתמש התביעה תוכל לא אם כי
 במישטרה השניים שמסרו בעדויות

 לגיל, לפחות יהיה השני, נגד אחד
זכאי. לצאת סיכוי

התביעה. של הטעות התגלתה כאן

 ונכתב בשגיאות מולא להאזנה הבקשה
נכון. לא תאריר בו

 רבים כספים העביר לשם בשווייץ,
הברוקר. ועבור עצמו עבור

 לחקירה פתח פתחו אלה סיפוריו
 נגד זיגל, בנימין לסיים שעומד נוספת
 הגברת ונגד טוכלר את מוריץ חברת

 אולם, החברה. מבעלות מוריץ, יעל
 גיל סירב נאשם, שבה בעבירת־הרצח

 נלחץ הוא כי הרגיש כאשר להודות.
 סניגורו. את אליו להביא ביקש מאוד,

 לו נענה המאוחרת השעה למרות
 דני עורך־הדין את והזמין וולף, הקצין

 אחרי הסניגור. אז שהיה שיינמן
 שיחה נערכה שיינמן, עם התייעצות
 ואז ליבאי, דויד פרופסור אל טלפונית

 יותר העדות. מתן את לדחות הוחלט
פיו. את גיל פתח לא

 משכו העניין מירב את אולם
 תל״אביביים צעירים הנאשמים, שני

 מה גבוה, כלכלי ממעמד רגילים,
 שהתגלו טובים״, ״ילדים שנקרא
 בשימוש כמעורבים המישפט במהלך
 החזקת־נשק גניבות, פריצות, בסמים,

רצח. גם ואולי
 וגבה־הקומה, גדול־הממדים רונן,

 של טיפול אחרי שנשבר. הראשון היה
 וסיפר פיו את פתח מישטרה אנשי כמה

 בן־גל. גיל חברו, ועל עצמו על דברים
 הברוקר, ברצח השתתף כי הודה הוא

 חזר הוא אולם בן־גל לו הכיר שאותו
 הוא לא כי טען שבה הודאה עוד ומסר
 האקדח את סיפק רק אלא ירה, אשר

 היה גל כי סיפר, נוספת בהודאה לרוצח.
 הגדיל ואחר־כך הרצח. בשעת לידו

 לעיני הרצח את ושיחזר לעשות
 בקנה עלה לא השיחזור וידיאו. מצלמת

עדויו ועם בשטח המימצאים עם אחד
עדי־הראיה. של תיהם

 את לתביעה המציא רונן אולם
 מסר הוא ביותר, החשובות הראיות

 שנמצא הרצח, אקדח את לשוטרים
 ואת בחולצה, עטוף ביתו, בחצר

 אקדח, לאותו השייד המשתיקול,
 את בן־גל. של בחצר־ביתו שנמצא
בחולון. אביו מבית רונן גנב האקדח

 גיל, עם הגדולה ידידותו למרות
 רונן מסר ״גילי״, מכנה הוא שאותו
 רבים פרטים מעדויותיו בכמה

היתה רונו של עדותו אותו. המפלילים
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פעמיים. יעידו רבים עדים כי דורש היה וכפל־מישפט מאוד יקר בזה
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