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ראשון מקום
 המתמחות הקרנות כלל בין ביותר הטובה

 המחלקות או בהסדר, בבנקים במט״ח,
 והן השנה ראשית מאז הן חודשית, הכנסה

הקרן. שהוקמה מאז

תשואה
 תשואה 30.9.87 ועד השנה מראשית השיגה

 11.20/0 של מדד עלית לעומת 29.60/ס של
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שני מקום
 הקרנות 32 מבין השני במקום נמצאת הקרן

 רביעי ומקום השנה ראשית מאז מסוגה
הקמתה. מאז

בע״נז ופיננסי כלכלי יעוץ צ.) פלסס(ש. :המנהל
מיטב. היעוץ לחברת אחות חברה

לקרטת כנאמן משמש בל״ל מקבוצת איגוד בנק :הנאמן
ובפיקוחו. ברשותו מוחזקים הקרטת וכספי

 03-7524214 ,727067 טל. ,22 ביאליק : ו״<
290251 טל. ,9 נחמני ת״א:

 חצעה מהווה זו מודעה אין
בקרטת השתתפות תעודות לרכישת

תשואה
 תשואה 30.9.87 ועד השנה מראשית השיגה

 11.2׳0ס/ של מדד עלית לעומת 27.10/0 של
 . 8.30ס/ לדולר ביחס השקל ופיחות

 1121.70/0 השיגה )18.7.84( הוקמה מאז
 ביחס השקל ופיחות 759.1נ/0 מדד לעומת
.512.60/0 לדולר
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הרדמה״ ״בלי
חולה לאזרח מדריך

ת א נודלמן יולי ד״ר מ
 יולי ד״ר של החדש ספרו לאור יצא

ברפואה״ ״קטל הספר מחבר נודלמן,
ש בספרו ר הרדמה" ״בלי החד  יולי ד״ר מציי
מן דל ת נו ב א צ מ תי ה מי א ת של ה רו שי  ה

בישראל. הרפואי
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ת המדינה  החולה זכויות להגנת הנחוץ הידע א
תן צד ״מרשמים״ ונו א כי  מרשלנות להיפגע ל

רפואית.
ם, שולחן ספר - הרדמה" ״בלי אי פ  לרו

ם חוקרים, שופטים, משפטנים, טי דנ טו  ולכל ס
רפואי. לטיפול אי־פעם שיזדקק מי

תן הרדמה" ״בלי הספר את  בחנויות לרכוש ני
ם ת ספרי בחרו שירות או הארץ ברחבי מו  י

 או ,5349 ת.ד. (באר־שבע, הנגב״ ב״הוצאת
ה ).057־32245 טלפונית בהזמנ
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מצטבר מאסרישלם _
 )29 סעמוד (המשך

 מאסר־ גוזר שבית־המישפט אחרי
 ירצה האסיר כי הנשיא קובע העולם,

 ש״נקצב" מרגע שנים. 2; עד 24
 המנוכה השליש, מזה יורד המאסר

 מתחיל האסיר טובה״. ״התנהגות בגלל
 ככל אחרות, והטבות חופשות לקבל
 משתחררים המיקרים ברוב אסיר.

שנים. 15־10 אחרי אסירי־העולם
 קרימינולוגים, שערכו במחקר

 בניגוד הרוצחים, רוב כי התברר
 על חוזרים אינם אחרים, לעבריינים

 רוצח אסיר־עולם אם אולם מעשיהם.
 בעצם נגדו אין הרי בכלא, בעודו שנית,

 אם כי קובע החוק אמצעי־הרתעה. שום
 בעודו עונשי־מאסר שני עליו נגזרו

 נאמר לא (אם חופפים. הם בכלא,
 מבין הארור את יישא הוא אחרת,

 התקופה את שירצה כלומר, השניים.
נשיא־המדינה.) שיקצוב יותר הארוכה

 שנות־ 15ל־ כבר שפוט אביטן הרצל
 מאסרי־ ולשני בל״ל, שוד בשל מאסר
 במיפעל־ השומר רצח ,עקב עולם

 מנהל ורצח קרן־אור התכשיטים
 שמש יעקב ניצן. רוני בית־המעצר

 מאסרי־עולם, לשני הוא גם שפוט
 ניצן. רוני ורצח בקרן־אזר הרצח בגלל

 אחד למאסר־עולם שפוט אנג׳ל שמעיה
נחמיאס. מישל רצח על בלבד,

 אקדהיס ^
לא-טעוגים

שושן ברצח הדיון פתיחת עם *ץייז*
 ומשה יפתח דויד הסניגורים, הודו

 של בהריגתו אנג׳ל, של בשמו מרוז,
 כי טענו הם מצירו. קיגטור עקב שושן,
 אר הרצח, בזמן בתא אומנם היה אביטן

 וכי השניים, בין להפריד כדי ורק
במעשה. יד כלל אין לשמש

 אמסטרדאם, יהודית 'התובעת,
 השלושה כל כי להוכיח משתדלת

 התובעת של בכוונתה ברצח. אשמים
 בי ברצח, הרשעה של במיקרה לדרוש,

 למאסר־עולם יידונו השלושה כל
 שכבר העונשים על שיתוסף ״מצטבר״

 • התביעה חופף. יהיה ולא עליהם, נגזרו
 כל למנוע מבית־המישפט תבקש

 אי־ לחזור הרוצחים משלושת אפשרות
 התביעה של נוספת מסרה לחברה. פעם

 אסירים להרתיע היא זה מיוחד בעונש
בכלא. רציחות מלבצע אחרים

 אם כי היא התביעה של התיאוריה
 למאסר־ כבר שנדונו אסירים, יידעו
 נוסף רצח בכלא יבצעו שאם עולם,

 אי־פעם לצאת תיקווה כל מהם תישלל
 אולם שוב. לרצוח יהססו הם לחופשי,

 ברגע פנימית. סתירה יש זו בתיאוריה
 ״מצטבר״, למאסר־עולם יישפט שאסיר

 להפעיל שאפשר בעולם שוט שום אין
 אי־פעם לצאת התיקווה הרי נגדו.

 אפשר עוד ומה ממנו, נלקחה מהכלא
לו? לעשות
 שושן, רצח במישפט כיום, כבר
 לשמור כדי הון־עתק המדינה מוציאה

 שהגיע .מידע הנאשמים שלושת על
 תוכנית שיש כר על רמז למישטרה

 מבית־המישפט השלושה את לחלץ
 בבית־המישפט השוטרים ולהבריחם.

 בלתי־ באקדחים להחזיק הוראה קיבלו
 אחד שאם הוא החשש טעונים.

 לא דבר שום אקדח, יחטוף הנאשמים
 השוטרים, את להרוג ממנו ימנע

 מי וכל ונציגי־התביעה, השופטים
לו. שיתחשק
 רבות שנים מזה היו ואביטן אנג׳ל

 שדדו, הס במדינה. לוייתני־הפשע
 בבית־ ורצחו. בסמים סחרו פצעו,

 על ולאיים להשתולל נהגו המישפט
התובעים. ועל השופטים
 על לזרוק נהג הנרקומן, אנג׳ל,
 על לידו. שהזדמן חפץ כל השופטים
 ישתה כי איים אחיטוב, נורית התובעת

 ולאיים לקלל נהג אביטן ילדיה. דם את
 במישפט התובעת דבורין, פנינה על

ניצן. רוני רצח
 שקט עדיין קיים הנוכחי במישפט

 שנציגת־התביעה מפני אולי יחסי,
 אמסטר־ יהודית עורכת־הדין בתיק,
 וקרת״רוח, שלווה אשה היא ראם,

 רוגע. של אווירה במישפט המשליטה
 היטב מכירה אבנור, חנה השופטת, גם

 ביד בהם ונוהגת זה, מסוג נאשמים
להם הראתה המישפט מתחילת קשה.

 הם ומאז באולם, הבוס מי השופטת
רגועים.

 שלושת עשו מישפטית מבחינה
 כאשר מאוד, מחוכם צעד הנאשמים

 לאחר בהריגה אנג׳ל של באשמתו הודו
 השניים של לחפותם וטענו קינטור,

האחרים.
 השמור בכלא נעשה שהרצח מאחר

 המיקרה כל צולם במדינה, ביותר
 אלא הכלא. של במצלמת־הווידאו

 הנעשה את רק מצלמת זו שמצלמה
 התאים. לתור כניסה לה אין במיסדרון.

 הם מי רק בוודאות לקבוע ניתן כן על
 בזמן שושן של בתאו שהיו האסירים

הרצח.
 נכנסים בסרט נראים ואנג׳ל אביטן

 זוג־רגליים קולטת המצלמה לתא,
 שאינו מאבק כדי תוך מהתא יוצא

מתגו אחרים מתאים אסירים נראה.
 מנקה אלמונית ויד התא, ליד דדים

 שמש יעקב הדלת. ממשקוף כתמי־דם
 את ומגרש התא, דלת על שומר נראה

במקום. שנקבצו האסירים
 נמצאו דקות וחצי חמש במשר

 כאשר שושן. של בתאו ואנג׳ל אביטן
 על־ידי אחר־כר הגופה התגלתה
 דקירות־ 131 עליה נספרו הסוהרים,

 שני כי להוכיח תנסה התביעה סכין.
 בדקירות, הנרצח, את רצחו הנאשמים

 אנג׳ל כי יטענו הסניגורים ואילו
 בהתקף־זעם בעצמו זאת עשה העצבני

 כנראה החליט אנג׳ל שקונטר. לאחר
 מכיוון עצמו, על התיק את לקחת

 ולכן שרה, על להגן כדי בוצע שהרצח
כבוד. של בחוב כאן חש הוא

 יש הנאשמים של עדותם מלבד
 שטרם אחת, עדות עוד התביעה בידי

 שהוטל עדות זוהי לציבור. נודעה
 וזהותו שמו על חסיון ויש איפול, עליה

העד. של
אחד של עדותו זוהי כי לשער יש

^ ידידים ביקור
 בית־המישפט־המחו־ לאולם הגיע

 הנאשמים. במכריו להציץ בכדי זי
 והוחזק המישטרה ע״י נעצר הוא

ביטחון. לשם ימים כמה במעצר
 באגף בוקר באותו ששהו האסירים,

 התא דלת היתה הרצח בעת רקפת.
 בוודאי נישאו הנרצח וצעקות פתוחה,

 במיסדרון, שעמדו האסירים, למרחוק.
 יתכן בתא. המתרחש את לראות יכלו

 החליט עד־ראיה, שהיה מהם, .שאחד
 סביר אולם הרוצחים. נגד עדות למסור
 יהיה פן מאוד, חושש הוא כי להניח
 על מוטלת כן ועל שושן, כגורל גורלו

כבדה. אפילה העדות
חובת־הראייה. מוטלת התביעה על

 כי לבית־המישפט להוכיח חייבת היא
 בכוונה שושן את רצחו השלושה
 הכינו להמיתו, שהחליטו אחרי תחילה.

 אלא קינטור. וללא הנשק, את
 קלטה המצלמה כאשר זה, שבמיקרה

 ואחר־כד לחדר, נכנסים השניים את
 הקורה שושן של גופתו שם התגלתה

 ההוכחה חובת תעבור דקירות, 131ב־
 הסניגוריה. אל הפסיקה על־פי

 דוכן־ על לעלות יצטרכו הנאשמים
 ולעמוד גירסתם, את למסור העדים,
 כי להוכיח יצטרכו הם נגדית. בחקירה

 אביטן וכי אנג׳ל, את קינטר שושן
להפריד. ניסה אומנם

 חשובה תהיה השלושה של עדותם
 המישפט, ויפול יקום שעליה כל־כד

 בחקירה התובעת של וכישוריה
התיק. גורל את שיקבעו הם הנגדית
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