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 לרווחה נשמו אנשים רבה ך*
 הרצל של תפיסתו על נודע כאשר \ 1

מה בריחתו לאחר שעות 48 אביטן,
טו סיבות היו אנשים וכמה לכמה כלא.
 שהותו את ינצל אביטן כי לחשוש בות

 של חלקם בהם. לנקום כדי בחוץ
 תובעים שופטים, היו אלה אנשים

 פושעים היו ואחרים וקציני־מישטרה,
 הצליחו כולם התחתון. העולם ואנשי
 האסיר את להרגיז האחרונות בשנים

המפורסם.
 מיש־ לשמירה נזקקו שופטות שתי
 של בריחתו על נודע כאשר טרתית
 בן־פורת מרים בדימוס השופטת אביטן.
 רוני מרצח אביטן של זיכויו את ביטלה

 בבית־המישפט אשם אותו ומצאה ניצן,
 שהוטל הנוסף מאסר־העולם העליון.

 את מאוד הרגיז זו הרשעה בגלל עליו
 חף שהוא לשופטת צעק הוא אביטן.
 מילים מיספר לעברה ושלח מפשע

אותן. סובל אינו שהנייר
 המחוזי בית־המישפט נשיאת גם

 נזקקה אבנור, חנה השופטת בתל־אביב,
 האחרונה השנה במשך צמודה. לשמירה

 את שדן ההרכב בראש השופטת ישבה
 ויעקב אנג׳ל שמעיה וחבריו אביטן
שושן. חיים רצח על שמש,

 לא וחכמה, קשוחה אשה השופטת,
 המי־ במהלך להתפרע לנאשמים נתנה
התע חוסר את הביע אביטן שפט.

 בצדק, אמונו חוסר ואת בנעשה ניינותו
 שיוציאו כדי פעם מדי השתולל הוא

 למרתפי אותו ויורידו מהאולם אותו
בית־המישפט.

 שגרמה דבורין, פנינה התובעת גם
ניצן רוני ברצח אביטן של להרשעתו

________מאת________
אלון אילנה

 המיש־ על־ידי נשמרה קרן־איר, ושוד
 סלח לא אביטן כי שחשש מי היה טרה.

 שהנחיתה הכפול מאסר־העולם על לה
זה. במישפט עליו

 דווקא היו המאויימים עיקר אבל
 העולם- מקרב אביטן של לשעבד חבריו

 נגדו שהעידו עדי־מדינה כמה התחתון.
 בבתיהם שיקשקו הטובים חבריו נגד או

מפחד.
 את לתכנן לאביטן שעזר כהן, משה

 לעד־ כך אחר והפך ניצן רוני רצח
 בוודאי ישן לא זה, בתיק נגדו מדינה

 אביטן את פגש כהן האחרונים. בלילות
 התיידדו, הם בכלא. שנים עשר לפני

 אביטן ביקש כהן, שוחרר וכאשר
 לכהן לעזור ארביב, אורית מחברתו,

להשתקם.
 בפעם מהכלא אביטן ברח כאשר
 מכונית־ את כהן סיפק הקודמת,
 מפני אביטן הסתתר כאשר המילוט.

 כהן לו עזר הקודמת בבריחה המישטרה
 המיש־ בזמן ניצן. רוני רצח את לתכנן

 העיקרי לעד־המדינה כהן הפך פט
 ויתר אביטן את שהפליל והוא בתיק,
חבריו.

 יותר מתועב אין התחתון בעולם
 על יודע וכהן מלשין, או מעד־מדינה

כר•
 (״מנח״) ונחום ישורון ישראל גם

 שמעיה נגד עדי־מדינה שהיו קלימון
 הרצח בתיק אנג׳ל שרה ואשתו אנג׳ל

 חברו הוא אביטן מאביטן. חששו הכפול,
 שושן חיים ברצח וגם אנג׳ל, של הטוב

 ישורון אנג׳ל. עם ידידותו עקב הסתבך
 אביטן של סניגוריו כי היטב זכרו ומנדו
מפקד את שרצחו הם השניים כי טענו


