
 בכלא שהוקלטה משיחת־טרם!
במותה וצה אביטן נ׳ משתמע

קינאה בגרר אוביב, אווית שר
רבים, הורתעו חודשיים פני ^

הזה בהעזלם קראו כאשר > —1
 של החדש הרומאן על )13.10.87(

 ברק דפנה עם בראיון ארביב. אורית
הררי, לרוני אהבתה על אורית סיפרה

 מאושרים ונראו הצטלמו בני־הזוג ).22(
מאוד.

 ואני ״הרצל אז: סיפרה אורית
(גורל־אדם, הילד על הרבה מדברים

 הורשע שהרצל אחרי המשותף). בנם
 את דחה העליון (בית־המישפט

 אותו והרשיע אביטן של עירעורו
 שאני לי אמר הוא ניצן) רוני ברצח

 חיים לבנות יכולה שאני משוחררת.
לו.״ לחכות צריכה לא ואני חדשים,

את מכיר ״אני אז: סיפר מצירו רוני י
 לא הוא ילד... שאני מאז אביטן הרצל ^

בעיתונים. עליו שכותבים כפי מסוכן ^

 גבר לה מצאה השנה, ביוני מהכלא,
אחר.

הצהרות
סותרות

 הצהירה מהכלא שיחרורה **ם
ת רי או  אחד מצד סותרות. הצהרות ל

 בכלא, אביטן עם להתייחד ביקשה
 חדש דף פתיחת על הצהירה שני ומצד
העבר. עם קשר כל וניתוק בחייה

 שיחרורה אחרי חודשים ארבעה
 הרומאן על ועדה עם קבל הצהירה

 מה עצמו את אז שאל מי שלה. החדש
 בגידתה על אביטן של תגובתו תהיה

 את השבוע קיבל בנו, אם אורית, של
התשובה.
כתב־אישום הוגש אחדים ימים לפני

ולואיזה גורל־אדם בנו עם אביטן
ית!ם?״ ילד לך שיהיה חצה ,אתה  ״חל אביטו הרצל

אורית של למותה

̂י**

י

 הכל בסך הוא איתו. לדבר תענוג ממש
וטהורה!״ טובה נשמה
 במוחם עלתה הזו הכתבה קריאת עם

 יגיב ״כיצד השאלה: רבים אנשים של
 הרצל אורית?״ של בגידתה על אביטן
 בכלא, בילה חייו רוב שאת אביטן,
 התחתון, העולם מראשי כאחד נחשב

 רוני ברצח שהורשע מסוכן, עבריין
 שמעיה עם יחד לדין עומד וכעת ניצן,

ל חברם רצח על שמש ויעקב אנג׳ל
שושן. חיים כלא,

 לאורית אביטן של סיפור־האהבה
 מסיפורי־האהבה אחד היה ארביב

 התחתון בעולם והארוכים החזקים
 זה את זה הכירו השניים בישראל.

 יחד גדלו כאשר מילדות, אומנם
 הרומאן אבל נווה״שרת, בשכונת

 ישב הרצל כאשר דווקא התחיל שלהם
בכלא.

 מיכתבי־ לאורית כותב החל הרצל
 שהיה וולף, באורי להתנקם כדי אהבה
 עד־מדינה והפך בו בגד וולף חברו.
 הצמודה חברתו אז היתה אורית נגדו.

 להוציאה רצה והרצל וולף, אורי של
בו. לנקום כדי מידיו

 הפך השניים בין הרומאן אולם
 כל על שגבר וחזק, אמיתי סיפור־אהבה

ב עליהם שעברו והתהפוכות הצרות
האחרונות. השנים סו

 וברע. בטוב בהרצל דבקה אורית
 אביטן עבור העיד אגד, נהג אביה,

 מת אחר־כך קצר וזמן במישפט־שוד,
 מהכלא הרצל ברח כאשר מהתקף־לב.

 ישבה ממושכת, תקופה במשך והסתתר
 נכנסה אז במיסתור. איתו יחד אורית
 בנה, את ילדה כאשר להריון. אורית
 ה־תירצה,1בנו אסירה אורית כבר היתה
 ונידונה אור קרן בשוד שהורשעה אחרי

מאסר. שנות לשמונה
 להמתיק כדי הכל את עשה הרצל

 גילה אף הוא אורית. של עונשה את
 של הימצאם מקום את למישטרה

 כדי בקרן־אור, שנשדדו התכשיטים
 של עונשה להקלת יעזור שהדבר
 בין הדוק קשר על שמר הזוג אורית.

 וכלא־רמלה. נווה־חירצה בית־הסוהר
אורית ששוחררה אחרי דווקא והנה,

 אורית. על מדברים שהם ברור אבל
השיחה: תמליל להלן

 מה נדפקת. עכשיו ההיא הרצל:
לך? קרה

 אל נכון, לא זה די, לואיזה:
תלכלך!

נכון? לא הרצל:
איתי. שעות 24 היא לא, לואיזה:

כן? (בלעס: הרצל
כן! לואיזה:
 זה, את שתעשה הלוואי הרצל:

 לואיזה. לי, תאמיני
לא. לואיזה:
לך. נשבע הרצל:

 מתנהגת היא מזה חוץ לואיזה:
בנה). שיגעון(לגורל־אדם, אליו

שאשמח. לך נשבע הרצל:
לדבר מה אין עכשיו לואיזה:

 לך אמרתי טענות, לי היו קודם עליה.
לי. שהיה מה

 את לשכוח אפשר מה? אבל הרצל:
העבר?

 לי, תאמיני מוותר, לא אני הרצל:
 מוותר! לא לך, נשבע

 תוותר! אתה לא, לואיזה:
 אוותר! לא הרצל:

 והיא אותה, אוהב אתה ליאיזה:
אותך... אוהבת

 כרטיס תקנה מכסימום הרצל:
הארץ. את ותעזוב

 לאן ללכת. לאן לה אין לואיזה:
תעזוב? היא

 לא אפילו לי, איכפת לא הרצל:
 שאני מה או זה שאו העיקר מה, יודע

 מהשניים! אחד חושב.
די! די, לואיזה:
 זמן! של עניין זה לך, נשבע הרצל:

 של אמא לך, קרה מה די, לואיזה:
 שלך! הילד

 נו... כן? אה, הרצל:
 לך שיהיה רוצה, אתה מה לואיזה:

יתום? ילד
 לא? עדיף, זה כן! הרצל:

לא! לואיזה:
האמא את בשבילי. עדיף הרצל:

■ אלד; אילנך, שלו•
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 של קרובימישפחה ארביב(לא דויד נגד
 לואיזה של חברה־לחיים שהוא אורית),
 של הבכירה אחותה שווילי, (עליזה)
 גורל-אדם, את מגדלת לואיזה אורית.

 בן שהיה מאז ואביטן, אורית של בנם
שנה.

 מלטשת בשוד נאשם ארביב דויד
 התביעה באוקטובר. 29ב־ יהלומים

ההליכים. תום עד מעצרו את ביקשה

 שהוא יפתח, דויד עורך־הדין סניגורו,
 התנגד ואורית, אביטן של סניגורם גם

 החליט בית־המישפט אבל למעצר,
 מכיוון ארביב, דויד את לעצור

 בתריסי נמצאו שנשדדו שהיהלומים
לואיזה. של דירתה

 שבתיק־התביעה החקירות בחומר
 היה ארוכה תקופה במשך כי התגלה

לואיזה. של קו־הסלפון על צו־האזנה

 אצל אורית התגוררה זמן באותו
 שם על הוצא ההאזנה וצו אחותה,
 חיסיון, יש לציתות הסיבה על אורית.

 באחת אבל נערך. מדוע ברור ולא
 באוקטובר, 29ב־ שהוקלטו, השיחות
 השלם־ גליון שהופיע אחרי שבועיים

 אורית, של הרומאן התפרסם שבו הזה
 לואיזה עם מהכלא אביטן משוחח
בשמות, נוקבים אינם השניים בביתה.

ת שולשתהררה מאד עגלי תוז־שיס ארגעה ב אורי י רנ סגלא* א
 מיימגד. וז#ז בהעולס לגי׳לזס וה׳תתילה יווה־תירצח הנשים

ה תנ כ שך **לא. ש א זו ה3תלןו כמ תי ירד ל לו ה מ ה ס מ1ש  ת:כתת*ל
א שהרצל בוי-יזם אחר־כך עמיו. יומנה עורי ת כ גייז - א  דאג* יז
ס נגה ר אי את הצית - א א, ת כל ד נ א ת מ ת־ או ד על כ די ״הגי אי מ ז

הס מו שג אחרי״כו מירייק. הוא שנ י ת אנ תרו מש* הראעוידת לכו
כלא׳דמלה. מעקר גיצן דיני ני-צרי הורשע

********* ***** . ■■******.

הזה״ ב״העולם הכתבה
שלך!״ הילד של אמא 9לך קרה ״מה


