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 הימים באחד לעתיד. תוכניותיהם

 ״שוחחנו ניצן. לרוני השיחה התגלגלה
 בבית־הסוהר שסבלנו הסבל על

 אני בפרט, ניצן ומרוני מהסוהרים
 אבל ניצן, מרוני סבלתי לא אישית
אסירים נגר התנהגותו על כעסתי

 ומעשים חוקנים בהם עשה הוא אחרים.
 סיפר הרצל להם. להרביץ ונהג מגונים
 אותו. שנאתי אני גם אותו. שונא שהוא
 אבל חוקן. לו עשה שניצן אמר הרצל

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

שקט. בראש לחזור יוכל הוא הסוהר

 שנאתי אני גם כי לרצח הצטרפתי
בבית־המישפט. כהן העיד אותו,״

ת עו ד קי־ לו  חי
הוי בזי

 החלו הרעיון, שעלה חרי
 כדי בשטח, בסיורים השלושה

 ניצן. של והרגליו מנהגיו את לברר
 גר שבו לשיכון שחר עם נסעו השלושה

 בתיבות־ הציץ וכהן בראשון־לציון ניצן
 ניצן של שמו ליד כי סיפר הוא הדואר.

 בלועזית. הקודם שמו גם מצויין היה
 סיוע בכך ראה בית־המישפט

כהן. של למהימנותו
מסיכות נשק, הכינו השלושה

 כל את בדיוק וידעו וכלי־רכב
 בשעות מנהל־הכלא של תנועותיו

 לרצוח הראשון הניסיון אולם הבוקר.
 השכנים שאחד מכיוון הצליח, לא אותו
 לחצר הכניסה ליד בוקר באותו עמד
 הרצח נדחה כן על מכוניתו. את ורחץ

 מכוניות, בשתי באו הרוצחים לשבוע.
 היתה זו ניצן, של ביתו ליד חנתה האחת

 תכלת בצבע טרנזיט מכונית
 שמשותיה של וזלין מרחו שהרוצחים

 הרוצחים שני זיהויים. את למנוע כדי
 לב שמו לא הם וחיכו. במכונית ישבו

 נהגו הכביש לצד כי אחד, לפרט רק
 שחיכו טרמפיסטים, בבוקר לעמוד
 לתל־אביב. אותם שיקח לרכב

 ניצן, רוני של שכנים אלה, טרמפיסטים
ולנוסעיה הטרנזיט למכונית לב שמו

ך ך1ף  קשור הילד ספסל־הנאשמים. מעל מבנו נפרד אביטן ך
■^1 1 1 בית־ של ישיבה בכל רואה היה שאותו לאביו, מאוד 1

פסק״הדין. להקראת הגיעה לא אמו ולכן נפטר, אביטן של אביו המישפט.

 גדולה שכיפה אביטן,והושעה זינו׳
 בחמימות לחץ לראשו,

באולם נפגשו כאשר דויד אמנון של ידו את
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 רוני מרצח אביטן זוכה מפתיע באופן בית״המישפט.
 השומר. ורצח קרן״אור בשוד הורשע ודויד ניצן

חוקן־סמים. לו עשה ניצן בי אביטן סיפר בשעתו

 למישטרה אחר־כך באו אשר והם
 הרוצחים. את וזיהו ולבית־המישפט

 שפמו את זכרו העדים שכל בעוד אולם
 היו הרוצחים, אחד של המשתלשל

 של למראהו באשר חילוקי־דעות
 סיני שפם זמן באותו היה לשמש השני.

 אותו תאמו העדויות וכל משתלשל,
 דברים אמרו העדים אולם להפליא.
 הרוצח של לצורתו באשר סותרים

 .40 או 35 כבן הוא כי אמרו חלק השני.
 אביטן, של מגילו בהרבה מבוגר גיל

 דבר מדובלל, זקן לו היה כי אמרו חלק
 אחת עדה רק אביטן. את תאם שלא

אביטן. של עיניו את בוודאות זיהתה
 של הרשעתו היתה תלויה זה בזיהוי

 השופטים, ניצן. רוני ברצח אביטן
 חסון, ומשה גולדברג יוסף גרוס, יהושע

 חרשו הם מאוד. מעמיקה עבודה עשו
 כי והחליטו והראיות העדויות כל את

 מספיקות סיוע ראיות אין הזיהוי לצורך
 על כהן. משה של בעדותו לתמוך כדי
 זה. מרצח אביטן את השופטים זיכו כן
 שמש, נגד מספיקות ראיות מצאו הם

ברצח. והרשיעוהו
 הוא מהזיכוי. מופתע נראה אביטן

 של באוזנו משהו ולחש רגליו על קם
 השימחה אולם יפתח. דויד הסניגור,
 השופט כאשר באיבה, בעודה נקטעה

 בית־המישפט כי ואמר המשיך גרום
 לשם וסיוע ראיות מספיק שיש מצא

 בשוד השלושה כל של הרשעתם
 אחרי כחודש בוצע השוד קרן־אור.

 לאביטן לאפשר כסף להשיג כדי הרצח,
בשוד גם השתתף כהן הארץ. את לעזוב

מהלכיו. על בדיוק לספר וידע
ם ע

ם צי פ ח ד ה בי
 באריכות התייחס ירדהמישפט ן*
 הם הנאשמים. של ההגנה לגירסת ^

 ובשוד, .ברצח השתתפו כי הכחישו
 האנשים על מחפה כהן כי וטענו

 הללו, המעשים את שביצעו האמיתיים
עליהם. זאת ומעליל

 דויד ואמנון שמש אביטן,
 מירוז משה יפתח, דויד וסניגוריהם,

 על ממש בפועל הצביעו עינב, ואוריאל
 הרצח את ביצעו לדעתם אשר האנשים
 ישורון ישראל כי טענו הם והשוד.
 היו אשר (״מנדו״) קלימון ונחום

 עדי־ והפכו הכפול, לרצח שותפים
 אשר הם אנג׳ל, שמעיה נגד מדינה
קרן־אור. את ושדדו ניצן את רצחו

 הם כי בפסק־הדין, קבעו השופטים
 עברם למרות לעדי־המדינה, מאמינים
 מחמאות הרעיפו השופטים ואופיים.

 דבורין, פנינה התביעה, נציגת על
 הרב בחומר כמוה מעין בקיאה שהיתה

 את לתמצת והצליחה הרצח, תיק של
 לבית־ בבהירות ולהביאן העדויות

במחמאות זכו הסניגורים גם המישפט.

 ני קבע בית־המישפט ל|1ך
 למתת בהן, עד״המדינה |11^

מהימן. עד הוא ואופיו, עברו

 לפחות כי נראה אך בתיק, עבודתם על
 מופתעים היו ולקוחו אחד סניגור

מהתוצאה.
 חשיבות חסר עבריין דויד, אמנון

 כהן, עד־המדינה של הטוב וחברו
 וברצח קרן־אור בשוד הורשע

 ייצא כי בטוח היה הוא איש־הביטחון.
 לבית־המישפט איתו הביא ואף זכאי

 כל ובו תיק־יד פסק־הדין להקראת
 הביתה. ישר שילך בתיקווה חפציו,

 באותה בריוק הורשע להפתעתו,
 גס ונידון אביטן הורשע שבה עבירה

הרצח. ועל השוד על למאסר־עולם הוא
 יערערו הנאשמים כי להניח אפשר

 מצידה תערער והמדינה הרשעתם על
אביטו. של זיכויו על
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