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ה שונ  משפט־ של טעמו את ולרא

 של ושוד ברצח נאשם הוא אז רצח.
 בית־ בן־עזרא. חיים נהג־המונית

 אותו זיכה בבאר־שבע המישפט
 בהריגה אותו הרשיע אר מאשמת־רצח.

 שנות־ 15 של עונש עליו וגזר ושוד.
מאסר.

 ,1980ב־ מהכלא השתחרר כאשר
 שנים 10 שריצה אחרי ברשיון, כאסיר

 דרכו את להיטיב נתן החליט מעונשו,
 השתדל הוא מחדש. חייו את ולהתחיל

 של חיים ולקיים מקום־עבודה למצוא
השורה. מן אזרח

 במשימתו. נתן הצליח שנים חמש
 הסתבך ולא מעבודתו והתפרנס חי הוא
 שלושה תוך לפתע, ואז. המישטרה. עם

 כיום אנשים. שני של למותם גרם ימים,
 ספסל־הנאשמים, על שוב יושב הוא

 רוג׳רס אהרון השומר רצח באשמת
בתל־השומר. שיבא בבית־החולים

 גסיעה
הפרדס אל

 של זו גירסתו את קיבלו לא השופטים
 שוכנעו לא אומנם הם הנאשם.

 זה שהיה התביעה שהביאה מהראיות
 נתן את והרשיעו תחילה, בכוונה רצח

 יוצא־דופן באופן אולם בלבד. בהריגה
 זה במיקרה התביעה הסתפקה לא

 רצח, של החמור בסעיף־האישום
 שוד. של אישום גם אליו וצירפה
 המערער את להעמיד שרצו ״ייתכן
 אם שבין הקטיגוריה, טענת על מראש
 במעשה־רצח המנוח של מותו -נגרם
 כאן היה פנים כל על לאו, אם ובין

 לתת נדרש המערער אשר מעשה־שוד,
 בית״המישפט כתב עליו,״ הדין את

שבעירעור. בפסק־הדין העליון
 בבאר־שבע המחוזי בית־המשפט

 שנות־מאסר 15 של עונש נתן על גזר
 דעת הורשע. שבהן העבירות שתי בגין

 של עונש עליו להטיל היתה המיעוט
בלבד. שנים 10

 העליון לבית־המישפט עירער נתן
 דיון אחרי אבל בשוד. הרשעתו על רק

 המיש־ ובטענות המיקרה בנסיבות
 העירעור נדחה סניגורו, שהעלה פטיות

בעינן. נותרו והעונש וההרשעה
 נהג־המונית, את הרג אשר ^

רר  הארץ, בררום במושב נתן להתגו
 אקדח, גנב הוא לאשה. מאורס והיה

 והתפאר ואמה, לארוסתו אותו הראה
לפניהן.
 וביקש בתל־אביב הזמין המונית את
לאש־ סמוך לאשקלון. להסיעו מהנהג

 מריבה
המיגהדה בתוך

 והשנים וחזק, גדול גבר הוא תן ך
 כאשר אותו. שברו לא ^בכלא
חיפש ,1980ב־ הכלא מן השתחרר

 מחולצתו, אקדח הנאשם שלף קלון
 אחד לתוך לנסוע הנהג על וציווה

 בתוך ״כשהיינו בסביבה. הפרדסים
 עצר. הוא לעצור. לו אמרתי הפרדס
 לך שיש מה כל את תוציא לו: אמרתי

 לו שהיה מה כל הוציא הוא בכיסים.
 זה...״ את לי מסר בכיסים,

 האקדח מן יריה נורתה מכן לאחר
 נורתה היריה הנהג. של בערפו ופגעה

 והביאה סנטימטר, 20 של ממרחק
הקורבן. של המיידי למותו

 היריה כי סיפר נתן, נעצר כאשר
 לא הוא וכי בתאונה, מהאקדח נפלטה
אולם הנהג. את להרוג כלל התכוון
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 בחדר־הדודים כעובד עבודה ומצא
 ניסה הוא תל־השומר. בבית־החולים

שאבדו. השנים 10 על עצמו את לפצות
 נקודת־ היה שעבר ראש־השנה

 במוצאי־החג, נתן. של בחייו מיפנה
 ידידה להחזיר נסע חברתו, לבקשת

 גנב הוא לפתח־תיקווה. בנותיה ושתי
 לפתח־תיקווה מנתניה ובדרכו מכונית,

 המכונית ברכב. השליטה את איבד
 שרונה הילדות, ואחת התהפכה,

 ומתה קשה נפצעה ,8ה־ בת עקביוב ,
לבית־החולים. בדרכה
 צעקותיה מהמיקרה. המום היה נתן

רדפו הקטנה גופתה ומראה הילדה של

 עלולה הפרשה כי ידע גם והוא אותו,
 ארוך, לזמן חופשתו לשלילת לגרום

לכלא. ולשובו
 למקום־ נתן נסע לביתו, לחזור, תחת
 בתל־ שיבא בית־החולים עבודתו,
 חסר־מנוחה שם הסתובב הוא השומר.
 השומר ידידו, את שפגש עד ועצבני,

 התיידדו השניים רוג׳רס. אהרון
 שניהם במקום־העבודה. מהיכרותם

 הרבה להם והיו בתל־השומר עבדו
 שניהלו בשיחות להיפגש. הזדמנויות

 עברו על נתן סיפר הארוכים בלילות
 קרוביו כי ששמע כך ועל בבית־הסוהר,

 אותו מחפשים המת נהג־המונית של
 לו להשיג הציע רוג׳רס בו. לנקום כרי

 על רולר 300 שילם ונתן אקדח,
החשבון.
 רוג׳רס את נתן שאל לפעם מפעם

 התמהמה. העניין אולם האקדח, על
 אחרי לבית־החולים נתן חזר כאשר

 מתוחים, עצביו היו תאונת״הדרכים,
 לו, שהובטח האקדח את דרש והוא

 רוג׳רס שילם. כבר מחירו את ואשר
 ארוך לטיול יצאו והשניים אותו, הרגיע
 את יחד ערכו הם לבית־החולים. מסביב

 על מוטלות שהיו הקפות־השמירה
 אחר־ סיגריות. ועישנו שוחחו רוג׳רס,

 מיז־ על שכבו לחדר־הדודים, פנו כך
ונרדמו. קפה שתו תנים,
 עוד לערוך ויצאו בבוקר קמו הם

 הזכיר כאשר ביחד. אחד סיבוב־שמירה
 רוג׳רס, התרגז האקדח, את שוב נתן

 לצורך ברשיון שנשא האקדח את שלף
 אותו נופף בבית־החולים, השמירה

 נודניק! ממך, לי ״נמאס לנתן: ואמר
 לי תעשה מה ובכלל, כבר! ממני תרד
אקדח?״ לך אביא לא אם

 כאשר פרצה השניים בין המריבה
ש חשוכה, מינהרת־איוורור בתוך היו
 נבהל נתן איש. רגע באותו היה לא בה

 אפל בכוך התחבא ברח, מהאקדח,
 תפס לידו, השומר עבר כאשר וחיכה.

 והנחית הארץ, על מונח שהיה מקל נתן
בשומר. מכות שלוש

 פגעו הראשונות המכות שתי
 התחיל והוא הקורבן של בראשו

 פגעה השלישית המכה להתמוטט.
 המכה היתה והיא עז, בכוח בגרונו

סופןהקטלנית.
פחדר״המעצד

 את לבדוק נתן התכופך כאשר ף*
 הגוויה לפניו כי לו התברר ^חברו,
משר הוא גרם. מותה שאת השלישית

ס

 הכל, הכחיש הוא נתן. נעצר חקירות
ברשותו. נמצא הנרצח של אקדחו אבל

 בחדר־המעצר השתילה המישטרה
 אשר צ׳יקו, בשם סמוי מישטרתי סוכן
 שעמד מצ׳יקו, ביקש נתן נתן. את דובב

 ויבקש חי, לחברו ילך כי להשתחרר,
 דבר לספר ולא לדבר שלא ממנו

 על גם המישטרה עלתה כך למישטרה.
 נתן נשבר אז השותף־לאחר־מעשה.

הכל. וסיפר
 נגד הגיש תקוע, שימחה התובע,

אולם הרצח. על כתב־אישום נתן

שינסלד פרקליט
בהריגה להודות

 עורך־הדין נתן, של הצעיר סניגורו
 וטען התיק את בדק שינפלד, אבשלום

 הסביר הוא מעשה־רצח. כאן היה לא כי
 להודות מוכן נתן כי לבית־המישפט
באשמת־הריגה.

כאן היה לא הסניגור, של לטענתו

 תן1 שמואר עומד 37 בגיר
בחייו נוסכת פעם לוין (מימין)

אדם של מותו גרימת על
 שם. והחביאה האפל, לכוך הגופה את
 הקורבן של אקדחו את לקח הוא

מהמקום. והסתלק
 פנה ולא לביתו חזר לא נתן

 ארבלי, חי לחברו הלך הוא למישטרה.
 לו סיפר הוא מעבודתו. הכיר אותו שגם

 הנפשי מצבו ועל תאונת־הדרכים על
הקשה.

 מחזיק נתן כי החבר ראה כאשר
 להתאבד עומד שהוא חשש באקדח,

 לטייל יצאו הם רוחו. את לעודד וניסה
 על לו מספר נתן החל ולאט־לאט יחד,

 עודנה הגופה כי סיפר הוא רוג׳רס.
 וביקש אותה, השאיר שבו במקום
 באמצעות להסתירה. לו שיעזור מחברו
 את השניים העבירו בית־חולים עגלת

 בית־ של למיזבלה גופת־השומר
 לערימת־ מתחת אותה וטמנו החולים,
פסולת.
 טרקטוריסט, גילה יומיים אחרי

ואחרי הגופה, את בשטח, שעבד

 נתן על איים שהשומר מאחר רצח,
 במיוחד אותו. קינטר ובכך באקדח
 הנפשי מצבו בגלל הקינטור השפיע

 הילדה של מותה אחרי נתן, של
 גם כי הסניגור, טען לחילופין, בתאונה.

 נוצרה שלא הרי קינטור, היה לא אם
 שתי נתן. בלב קטילה כוונת כלל

 ראש על שהנחית הראשונות המכות
 גם והוא למותו, גורמות היו לא קורבנו

 הגנה מתוך פעל הוא לכך. התכוון לא
 עומד השומר כי חשב כאשר עצמית,
 השלישית, המכה באקדחו. להרגו

 הסניגור, דברי לפי הונחתה, הקטלנית,
 ששררה בחשיכה כוונה. וללא במיקרה
המכה. כיוון את התוקף ראה לא במקום

 במעצר, יושב נתן בעוד בינתיים,
 בנתניה השלום בבית־מישפט נידון

 ברשלנות שגרם על מאסר וחצי לשנה
הילדה. של למותה
 הגוויה אם לראות נתן מצפה כעת

מאסר־עולם. עליו תביא השלישית
ה לנ ■ אלון אי

הורוסקופ
 )29 מעמוד (המשך
 הוא חולפת, זו וכשהשפעה סטורן,

 אחר, כוכב עם חריף לעימות נקלע
 הוזכר ששמו אוראנוס, הוא הלא
 הוא, שברור מה קודם. כבר

 כוכב של הטוב מיקומו שלמרות
 קל יהיה לא תאומים לבני יופיטר,

 שלהם השאיפות את להגשים
 בלתי־ שזה לא הקריירה. בתחום
אפשרי.

 הם הקשיים שלמרות ספק אין
 להישגים ולהגיע להתקדם יוכלו

 לאחר זאת כל אבל חשובים.
 ותיסכול. עיכובים תקלות קשיים,

 לחודש להמתין שיצטרכו יתכן
 דצמבר שלפני ויתכן אוקטובר,

 מיציבות, ליהנות יזכו לא 1986
 כדאי לפחות אבל וביטחון. שקט

 1986ב־ הושג שלא שמה לדעת
 מה שאין כך .1987ב״ יושג

 לפעול להמשיך כדאי - להתייאש
 דווקא דגש ולשים המרץ במלוא

 שכן והקריירה, העבודה תחום על
 אפשרויות על מדברת זו תקופה
 כדאי חשוב, שיותר ומה - חדשות

חדשים. לשטחים לפנות
כספים
 המזל בתחילת שנולדו לאותם

 הכסף מוזרים. דברים קורים
 האצבעות מבין נוזל נעלם, שמגיע

 כסף, שאין לא זה לאן. ברור ולא
 קורה פעם שבכל מצב נוצר אבל

 להשתמש אותם המאלץ משהו
 כבר וכשהדאגות שיש, מה בכל
 מתקבל לפתע מנוח, נותנות אינן

 מישפחה, מקרובי כסף סכום
 ואז אחרים, ממקורות או מהגרלות

עצמו. על חוזר הסיפור
 השנה קל. יותר המצב לאחרים

 כסף, להרוויח הזדמנויות להם יש
 ומגלה סיכון מעט שלוקח מי וכל

 מלבד נשכר. עצמו את ימצא יוזמה
 - לאוגוסט יוני שבין התקופה

 בעיות, צפויות אלה בחודשים
 - להסתכן אסור פשוט זמן ובאותו
 שהותחל במה להמשיך אפשר
 בכיוונים לפעול אפשר לכן, קודם

 המזל. על לסמוך לא אך חדשים,
יותר. נוח שוב המצב מספטמבר

זמישפחר■ בית
 להחלפת מתאימה אינה השנה

 מוכרח שאינו מי המגורים. מקום
 שישאר עדיף מגוריו, את לשנות

 לקנות שיתעקשו לאותם במקומו.
 די ייגרמו בית לבנות או דירה
 ועיכובים. קשיים אכזבות, הרבה

 הורים נכון יותר או מישפחה, בני
 רב זמן דאגות. גורמים קשישים,

 בהם לטיפול השנה יוקדש
ובבעיותיהם.

לבינה שבינו ומה
 ביותר הרגיש הוא זה נושא

 בגלל הוזכר שכבר כפי וזאת השנה,
 ואוראנוס סטורן של נוכחותם

 ההפתעות את השביעי. בבית
 ה■ בין שנולדו אותם בעיקר יחושו

 לא האחרים גם אבל ביוני, 17ל״ 9
 כוכב מושפעים. להיות שלא יוכלו

 לניתוקים, לגרום עלול אוראנוס
 הטוב ובמיקרה מכאיבות פרידות
 מרגש חדש, קשר של התחלה
 באותה שיסתיים ומסעיר,

 קשר שהתחיל. כפי פיתאומיות
 במוזרויות, קשור יהיה זה מסוג

 מהמוסכמות והתעלמות שיגיונות
 להיות יכולים גירושין החברה. של

 הכוכבים שני של בהשפעתם
 את מביא כשאוראנוס שהוזכרו,

במפתיע. הדבר
 סטורן מכוכב שיושפעו אותם

 עד במאי 24ה־ ילידי בעיקר הם
תאומים. בני שאר וגם ביוני, 10ה־

 משל שונה סטורן של דרכו
 זה לניתוק גורם הוא אם אוראנוס,

 לפעמים ארוכה, תקופה לאחר רק
 הצדדים שני שבהן רבות, שנים בת

 להימשך יכול לא זה שככה יודעים
 ולבוא לוותר מוכן לא אחד אף ואם

 הבלתי־ הסיום - רעהו לקראת
יגיע. נמנע

 פרידות, על רק דובר כאן עד
 תמיד לא סטורן של השפעתו אולם

שלילית.
2543 הזה העולם


