
 סבירים יהיו הכלא שתנאי מראש דאגו
עבורם.

 כסף להשיג היתה השניה המטרה
 כך לשם מהארץ. הבריחה את לממן כרי

 מיפעל־התכשיטים שוד את תיכננו
 בחודש כבר שהיתה אורית, קרן־אור.

 בדיקת את ערכה להריונה, השני
 לשם הגיעו ולמחרת מראש, המקום

 העובדים. על בנשק שאיימו השודדים,
 דויד של לעברו ירו הבריחה בעת

 הוא המיפעל. של קצין־הביטחון אשורי,
מיספר. ימים אחרי מפצעיו מת

 על־ידי המשתתפים בין חולק השלל
 הדרכון את שהכינה גם והיא אורית,

 אדם של תעודת־זהות לאביטן. המזוייף
 במכונת־כביסה כובסה כהן יצחק בשם

 הלכה אורית נשחקה. שתמונתה עד
 הבלוייה התעודה עם למישרד־הפנים

 וביקשה אביטן, של חדשה ותמונה
 היה כבר כך אחר חדשה. תעודת־זהות

 רישיון־ וגם דרכון להוציא מאוד קי*
 אביטן החדשה. בזהות בינלאומי נהיגה

 נעזר כשהוא לצרפת הארץ את עזב
 החזירהמזוייף. בדרכון

תכשיטים
 אורית אחרי עקבה מישטרה ך*

 בנמל־התעו־ אותה ותפסה ארכיב 1 נ .יי
 רישיון־ היה בכיסה לצרפת. בדרכה פה,

 ובפינקס כהן, יצחק שם על הנהיגה
 את שהביא טלפון מיספר היה בארנקה

בפריז. אביטן של לחדרו המישטרה
 מושאלת בזהות בצרפת חי אביטן

 תוקף בכל הכחיש הוא ספרדי. אזרח של
 איש הוא כי וטען האמיתית, זהותו את

מדינת״ישראל. על־ידי המבוקש אש״ף
 הוסגר והוא לו, עזר לא זה שכל אלא

לישראל.
 עבירה בגדר אינה מהכלא בריחה

לישראל, הוסגר כאשר כן, ועל בצרפת,
 לדין יעמוד כי בכתב־ההסגרה נאמר

 ושוד ניצן רוני רצח על רק בישראל
מהכלא. בריחתו על לא אבל אזר, קרן
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במבונית־אסירים לבנה) אביטן(גופיה הלכידה: אחרי
בכלא שירים כותב

היה. וכך
 בשוד איתו יחד שנאשמה אורית,
 השומר. ברצח הואשמה לא קרן־אור,

 את וילדה מתקדם בהריון אז היתה היא
 עיסקת־ עקב בכלא. גורל־אדם בנה

 דבורין פנינה התובעת שעשתה הטיעון
 אורית נידונה יפתח, דויד הסניגור עם

 להקל כרי בלבד. מאסר שנות לשמונה
להח אביטן הבטיח בעונשה, יותר עוד
 שנגנבו התכשיטים את למישטרה זיר

 החזיר אמנם והוא קרן־אזר, בשוד
אותם.

 מכיוון ניצן רוני מרצח זוכה הרצל
 סיוע מצא לא המחוזי שבית־המישפט

 הוא עד־המדינה. כהן, משה של לעדותו
השומר. ורצח קרן־אזר בשוד רק הורשע

 של זיכויו על עירערה התובעת
 יפתח, דויד והסניגור, ניצן מרצח אביטן
 השומר. ברצח ההרשעה על עירער

בית־המישפט הרשיע שנה חצי לפני

 ניצן רוני ברצח גם אביטן את העליון
מאסרי־עולם. לשני זכה וכך

הצלחה ^
נשים עם ^

 ליש־ הוסגר כאשר ,1982 ץ^אז
1  מוחלט. בבידוד אביטן הוחזק ראל, 0
 של הרגילות להטבות אמנם זכה הוא

 טלוויזיה, יש ובתאו אסירי־עולם,
 23 אבל לקפה, וקומקום ווקמן וידיאו,
 עצמו בחברת נמצא הוא ביממה שעות
 מטר שני הוא שגודלו תא בתוך בלבד,

מטר. שני על
 מאביטן יותר גדול אינטלקטואל גם

 השיגעון לסף ומגיע משתעמם היה
 את מבלה אביטן כאלה. בידוד בתנאי

 בקריאת בטלוויזיה, בצפייה זמנו רוב
 בבאר־ בתאו ובשיחות־טלפון. רומאנים

רוצה הוא וכאשר פרטי, טלפון יש שבע

הסגרתו) עם כבש־המטום, הקודמת(על הבריחה אחרי אביטן
זהות! את הכחיש

יש אמא

אזוזזי שיסגיר כדאי .לא

אחת ור!
 טענה ה*תה אביטן למסעודה

 מישט- חיפשה שבהן בשעות אחת,
״די הרצל: בנה, את רת״ישראל

 של יפתח(פרקליטו דויד עם ברת
 למה למה, - לי תגידי אז אביטן).

 בכה! זה, מה ככה! מדבר הוא
 אני הרצל! על יפה לא מדבר

 מלכלך. איך לי, סיפרו יודעת,
 אם גדול, כזה אותו עשה מי למה,

 כולמז את לו הביא מי הרצל! לא
יפה!" לא ככה! מדבר איך איך!

מההת סחוטה נשמעה מסעודה
מפה, מחר נוסעת ״אני פתחויות:

 כלום. לו מספרים לא אנחנו מגיב! אני לנוח. למקום, נוסעת לאן!
״סב־ אמור בטלויזיה... ראה הוא אמרה הראש,״ לי כואב עייפה,

לכי לפני יום בערב, הראשון ביום
 אני לזה. כוח לי ״אין בנה. דת

 הכי אולי. ימים, לשלושה נוסעת
 אני מה יפתח לדויד תגידי חשוב,

יפה!״ לא שזה אמרתי,
 להתמודד כוח איך ארביב לרינה

 וסתם עיתונאים צלמים, עם עוד
אר אורית של אמה רינה, סקרנים.

 המפורסמות הפושעות אחת - כיב
האי מקצב התעייפה - בארץ יותר

בחייה. רועים
 השני, ביום אמרה כוח,״ ״אין

 שהרצל על״כך שנודע אחרי מייד
 גורל-אדם, נכדה אבי אביטן,

 ״כמה המישטרה. על-ידי נתפס
אפשר!״
 יותר. פעילה דינה היתה בעבר

 מכלא אורית, בתה, כשהשתחררה
 ״להחזיקה ניסתה גווה־תירצה,

 מתרו• היא מי עם ולשמור קצר״
 שאורית אז קיוותה רינה עעת.

 תשכור קבועה, בעבודה תסתדר
 מגוריה(נווה- מקום בקירבת דירה
 ילדם גורל-אדם, את ותגדל שרת)

 אביטן. והרצל אורית של המשותף
 רינה, משליטת יצאו האירועים

 לכלא. שבה ואורית
רמה: אומרת

 מארצות״ה־ חזרתי עכשיו רק
חוד ארבעה פה הייתי לא ברית.

 יוסי שלי הבן טיילתי. וחצי. שים
 נסע הוא בניו״יורק. שם, נמצא
 לא בכלל הוא חודשים. כמה לפני
 כל-כך הוא ארצה. לחזור רוצה
 בלעדי. לחיות יכול לא אותי, אוהב

קטן. הכי הוא
אר לפני חזר אדם(גורל־אדם)

 בלי היה משעמם, לו היה פשוט צה.
חברים.
שלו אחרי שיחזור דרש הרצל

 הפעם זו פתאום! מה חודשים! שה
 כך! על שומעת שאני הראשונה

 איכפת מה שם! הייתי אני בכלל,
 מה לעשות יכולתי דרש! מה לי,

רוצה! שאגי
הוא איך אצלי. אדם עכשיו

לישון.״ הולך אני תא,
 איתו! אדבר שאני מה בשביל

 לבית- הולך הוא הבא בשבוע
שיס מומחה לו נביא אולי הספד.

מד לא אני איתו. שידבר לו, ביר
 אני - עברית טוב כל-כך ברת

 מתקן... (אדם) והוא מדברת,
 תדבר ארביב) שלו(אורית שאמא
איתו...

 יש אבל בכלא! היא זה, מה
ביקורים!

 - הרבה אותה ראיתי לא אני!
בסדר... היא בתו״ל. הייתי

שא שואל לא הוא מבין. הילד
 באבא שמדובר הבין הוא לות.
 שלו שאבא ברדיו כששמע שלו.
 ״לא אמר: עצמו, את להסגיר רוצה
 גרוע לו יעשו אותו! שיסגיר כדאי

יותר..."
 של המצב את יודע הוא כנראה

 אותו לראות הולך הוא שלו. אבא
בשבוע. פעמיים בכלא

לב הולכת לא השתגעתי! אני!
 הוא שנה! כבר שם הייתי לא קר!

 הרצל). של מסעודה(אמו עם הולך
איתה. קשר לי אין

 שלו, אבא על מדברת כשאני
 את עושה הילד שומע. לא הוא

 כנראה, זה, מבין. לא שהוא עצמו
בו. פוגע

 חברה יש שלהרצל ידעתי אם
 (הדוגמנית״פושעת-בעבר חדשה

 לא! חדשה! חברה עבאדי)! מיכל
 רוצה לא מכלום, יודעת לא אני

 שיהיה, מה לי! איכפת מה לדעת!
 קרה מה יודעת לא גם אני יהיה.

 של בעלה (ארביב, דויד עם שם
 שנים לחמש שנשפט לואיזה, בתה

 השתתפות בעוון שעבר, בשבוע
 הוא ארביב דויד מזויין). בשוד
טוב. בחור

שלו עם נשארה לואיזה עכשיו
 שחזרתי, לפני קודם, ילדים. שה
 בחורה היא אצלה. היה אדם גם

 אני מה גורל, זה הגורל, זה טובה.
■ דסגה לך! אגיד כדק

 ביתר ומטלפן. קו מבקש הוא לטלפן
 השתמש הוא שהה שבהם בתי־הסוהר

 מבקש היה כאשר הציבורי. בטלפון
 האסירים יתר את כולאים היו לטלפן

 לטלפון הולך היה והוא בתאיהם
סוהר. בליווית הציבורי

 העברית שירים. כותב גם אביטן
 יש ובשיריו רהוטה, אינה אמנם שלו

שקר אנשים אבל רבות, שגיאות־כתיב
 שירי־האהבה את בעיקר שיריו, את או

 ורגש כנות בהם שיש טוענים שלו,
, אמיתי.

 ריצוי את אורית שסיימה אחרי
 את ולקחה מהכלא יצאה היא עונשה,

 ששהתה השנים כל במשך אליה. בנה
 אחותה, אצל בנה התגורר בכלא

 לואיזה התחתנה האחרון בזמן לואיזה.
 לו וילדה ארביב דויד בשם עבריין עם
 של בבנה לטפל התקשתה לכן בן,

אורית.
 הצלחה לאביטן היתה חייו כל משך

 שלו הרומאן לפני עוד נשים. אצל רבה
 בחורות עם רומאנים לו היו אורית עם

 לו ששימשו נשואות, ונשים שונות
 במשך ברמת־אביב. השוד בעת אליבי
נאמן היה שבהן הארוכות השנים

ולהת איתה להתחתן ניסה לאורית,
 הותר לא הדבר אולם בכלא, איתה ייחד
 היא אורית השתחררה כאשר להם.

 איתו, להתייחד הזדמנות שוב ביקשה
הדבר. לה אופשר לא הפעם וגם

 אורית הודיעה שנה, לפני לפתע,
 גבר לה שיש הזה השלם דפי מעל
 רוני בשם צעיר עם הצטלמה היא חדש.
 אותה שיחרר הרצל כי וטענה הררי,

 ברצח שהורשע לאחר איתו, מקשריה
 יכולה שאני לי אמר ״הוא ניצן. רוני

והת הצהירה חדשים,״ חיים לי לבנות
שלה. החדש הצעיר הגבר עם חבקה

גברים שני ^
וילד

 ידו את אביטן טמן לא ינתיים ^
 חדשה. חברה לעצמו ומצא בצלחת 01

 בכלא שביקרה אסיר של דרך.אחות
 ממרכדהא־ 18 בת צעירה אביטן הכיר
חוד כמה של רומאן איתה וקשר רץ,

 שבוע מדי אצלו ביקרה היא שים.
השניים. בין נוהלו רבות ושיחות־טלפון

 מיכל את גם אביטן הכיר אחריה
 לדוגמנית שהפכה הפורצת עבאדי,
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