
בבית־המישפט פגישה
יושב הנאשמים. אל ומדבר רובן עינב אוריאל הדין

 ואחרון שוטר, שמש, יעקב לידו אביטן, מימין
 בבית־ בנשיקות נפגשו השלושה דויד. אמנון משמאל

דבוריו. פנינה התובעת, מימין: בתמונה המישפט.

 פניו את כבש ניצן רוני של ביו ^
 השופט את שמע כאשר בידיו,

 הרצל של זיכויו על מכריז גרוס יהושע
 לאיש ניצן. רוני ברצח מהאשמה אביטן

לרצח המניע היה מה ספק היה לא

 הבעיה רמלה, של בית״המעצר מנהל
 משותף היה זה מניע כי רק, היתה

כל־כן. רבים לאנשים
 ידיו תחת שעברו רבים, עבריינים

והסימפאטי, הצעיר הכלא מנהל של

 פעם אי לחזור ייאלצו אם כי נשבעו
 אם רק שקט בראש זאת יעשו לכלא,

 כאשר יותר. שם יהיה לא ניצן רוני
 בן היה בית־המעצר כמנהל ניצן מונה

 במדינה. בתי־הכלא מנהלי צעיר ,32
 ואדם ליבראל נאור, איש נחשב הוא

 את לשפר כדי הכל שיעשה מוכשר
 אשף היה ניצן בבית־המעצר. התנאים

 את לכבוש ידע הוא ביחסי־ציבור.
 על להם ולספר העיתונאים ליבות

 עבור שתכנן נפלאות תוכניות
ישתמש לא כי הבטיח הוא האסירים.

 לאסירים כעונש בתאי־הבידוד לעולם
 שהיא, אלימות כל יפעיל לא וכי

 שאותו בבית״הכלא מילולית, ואפילו
ינהל.

 ולא מילותיו, בקסם נישבו רבים
 הצהיר עצמה נשימה באותה כי לב שמו

 לנציב להפוך מטרתו כי הצעיר, הקצין
 ניצן של שאפתנותו בתי־הסוהר.

 קטן חלק רק שלב באותו נראתה
 אסירים מאות אולם מאישיותו.

 ניצן של פיקודו תחת שעברו ועצירים
דאגו הם אחרים. סיפורים לספר ידעו

 (מימי!) שמש יעקב
 אביטן הוצל בין ■ושב

 קרה שעה דויד ואמנון
נסק־הדין קריאת רבני
 התעללות על סיפורים להעביר

 בית־הסוהר מנהל מצד סאדיסטית
 * קשירתם על סיפרו הם עוזריו. וצוות

 הבידוד תאי לדלת אסירים של
 למעלה, ורגליהם למטה כשראשם

 אגשים על ארוכות. שעות למשך
 לילות למשך בתאם ערומים שנכבלו

 שהוענשו אנשים ועל הקרים החורף
 על מושכבים היו אלה ״הבננה״ בעונש
 מוצמדות ורגליהם ידיהם כאשר בטנם

לאחור. באזיקים
 ניצן של מעלליו מכל היחידי הדבר

 בחייו, עוד הציבור לידיעת הגיע אשר
 את לנקות כדי הכפוי. החוקן עניין היה

 ניצן החליט מסמים, בית־המעצר
 של גופם על מדוקדק חיפוש לערוך

 לא הוא מחופשות. שחזרו האסירים כל
 ערך אלא הגוף, על בחיפוש הסתפק
 את לבדוק כדי חוקן, גם רבים במקרים

האסיר. של מעיו
 לגילוי אומנם גרמה זו שיטה

 היא אך סמים, של ניכרות כמויות
של בכבודם אנוש באופן פגעה

עונשי־עולס בארבעה וזכו ברצח הורשעו נאשמים שלושה
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