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מיפלצת! לא
 )41 מעשר (הנושך

 שאורית אלא איתה. גם קשר ויצר
 למרות מחייו. לגמרי יצאה לא ארביב

 בחייה, החדש הגבר על שהצהירה
 כאשר שנה, חצי לפני אורית נתפסה

 בכלא לאביטן אקדח להבריח מנסה היא
באר־שבע.
 בגלל ממעצרה שוחררה אורית
 סניגוריה, של המבריקים טיעוניהם

 זילברברג. ויוסי יפתח דויד עורכי״הדין
 השיחרור תנאי את הפרה שהיא אלא

 בכלאו. אביטן את לבקר לנסוע וניסתה
 הועילו לא והפעם שוב, נעצרה היא

 נמצאת היא מאז הסניגורים. טיעוני
שוחזירצה. בכלא במעצר

 מכלאו אביטן השבוע ברח כאשר
 בצורה זאת עשה הוא שבת, ביום

 הכלא נוהלי של ידיעה תוך מתוחכמת,
 פגע לא הוא חדיש. אקדח ובעזרת

 והוריד איתו, שלקח בבני־הערובה
 בבני־ גם באר־שבע. בלב בשלום אותם

 תמים יום התגורר שאצלה המישפחה
 והילד מהאב ביקש אמנם הוא פגע. לא

 שם להוד־השרון, בדרכו אליו שיתלוו
 רק היה הדבר אבל מיקלט, עבורו תוכנן

 המישטרה ממישמרות להתחמק כדי
 ולא בודד גבר שחיפשו שבדרך, הרבים

וילד. גברים שני

 יכול צמא־דם, רוצח אביטן היה לוא
 כל ללא ולשדוד לרצוח להוסיף היה

 שני־ אביטן על מוטלים כרגע חשש.
 של פירושו נקצבו. שטרם מאסרי־עולם

 והוא גבול, אין הנוכחי שלמאסרו דבר
חייו. ימי כל בכלא לשבת עלול

 את נשיא־המדינה קוצב בדרו־כלל
 או חמש אחרי אסירי־עולם של עונשם

 על אותו ומעמיד מאסר, שנות שש
 את מחשבים רגע מאותו שנים. 25־27

 האסיר את לזכות ומתחילים השליש,
 מכיוון אולם שונות. והטבות בחופשות
 לפני רק הסתיים אביטן של שעירעורו

 שושן חיים רצח על ומישפטו שנה, חצי
 עדיין זכאי אינו הוא הסתיים, טרם

עונשו. לקיצוב
 שבו שושן, רצח במישפט כי נראה
 אחד כל שעל אסירים שלושה נאשמים

 מאסר־עולם לפחות כבר מוטל מהם
 עורכת־הדין התובעת, תבקש אחד,

 עליהם להטיל אמסטרדאם, יהודית
 הדבר מצטבר. מאסר־עולם של עונש
 כי בעונשם, החמרה להרגיש להם יגרום

 זה חופפים מאסרי־העולם כל היו כה עד
 הנוסף מאסר־העולם אם אולם לזה.
 כי רציני סיכוי יש מצטבר, יהיה

 את לעולם יותר יראו לא השלושה
החופש.

 חבדיו, שני וגם אביטן כי נראה
 ולכן זו. לאפשרות ערים ושמש, אנג׳ל

 בכלא. חייהם תנאי כל־כך להם חשובים
 העמיד שאביטן הסיבה גם זוהי אולי

 להיות בקשתו את דאגותיו בראש
 לשני גם זאת ולאפשר בכלא חופשי
 חייו את סיכן כי יתכן לא שהרי חבריו.

שעות. 48 של לחופשה לצאת כדי רק ,
 יודע שאביטן ברור העבר מניסיון

 לעצמו ומכין צעדיו את מראש לתכנן
 ומכוניות. עוזרים מקומות־מיקלט,

 להתחיל הצליח בטרם נתפס הפעם
 התא־ אל החזרה האם אבל בחופשתו.

 ואל מכשיר־הטלוויזיה אל הבודד,
 הנכון? הפיתרון הוא הקירות״החשופים

 כולו עתידו את לראות אדם יכול האם
תא־המאסר? קירות בארבעת מתמצה
 נתן איילון, בכלא רקפת אגף
 של הבדידות לבעיית אנושי פיתרון
 יחדיו כולם שהו הם העולם. אסירי
 ובטלוויזיה עיניים בשבע נשמרו באגף,

המי התנאים את קיבלו סגור, במעגל
 גם אמנם בבדידות. שהו ולא נימאליים

 את לרצוח השלושה הצליחו זה בכלא
 כי כלל ברור זה אין אולם שושן, חיים

 אסירי והעברת רקפת אגף של חיסולו
 הוא מוחלט לתנאי־בידוד העולם

הנכון. הפיתרון
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לכות עולה כשאדם בדרד״כלל,
 טכניות, מסיבות ניתן, ולא רות

 ל״אנשיו". הכל רצים לראיינו,
 די היה אביטן, הרצל של נמיקרה

 הקשורים לאנשים להגיע קשה
מדוען מישפחתי. קשר עימו
 השודדת ארגיג, אורית •

 מהכלא, שנה לפני שהשתחררה
התנה עבור שליש של ניכוי אחרי

 בחודש בשנית נעצרה טובה, גות
 להבריח שניסתה בחשד אפריל,
 ישב שבו בית-הכלא לתוך אקדח
גורל-אדם. ילדה אבי אביטן,

 אמור )15.9.88( שבועיים בעוד
 במישפטה עד-הגנה לשמש אביטו

 ניסתה לא לטענתה, ארביב. של
 אלא האקדח, את להבריח ארביב
 שקית״ניילוו בתוך אותו מצאה

בי אביטן ואילו אותו, והחביאה
 השקית את להביא ממנה קש

 נלכד אלמלא בדיקה״. ״לצורך
נו העצורה ארביב היתה אביטן,

 במיש- הראשי עד״ההגנה בלי תרת
ממנה. נמנעה זו צרה פטה.
 שס״המישפ- ארביב. דויד •

לחלו מיקרי הוא ארביב, שלו, חה
 מישפחתי קשר על מעיד ואינו טין,
 ללו- נשוי דויד ארביב. אורית עם

 אורית של הבכירה אחותה איזה,
נות הראשון מבעלה שהתאלמנה.

ילדים. שני לה רו
 במיש- הגבר הוא ארביב דויד

 שאורית היה ונראה ארביב, פחת
 לו ילדה באחרונה למרותו. סרה

בן. לואיזה
 התנגדה ארביב של מישפחתו

״ייחו עקב לואיזה, עם לנישואיו
בוו המישפחה, המישפחתי. סה״
 שבקרוב לעצמה תיארה לא דאי,
 בשבוע דומה: ייחוס לה גם יהיה

 שנות לחמש ארביב נשפט שעבר
 מזו- בשוד השתתפות בעוון מאסר

 בפתח- במלטשת-יהלומים יין
 פצועים. היו השוד במהלך תיקווה.

 ארביב, של הראשון השוד היה זה
 אחרי ביהלומים החזיק הוא אולם

השוד.
 המישטרה עלתה השוד על
לט צותתה היא במיקרה. לגמרי

 ודויד לואיזה של בביתם לפון
 ארביב אורית בילתה שם ארכיב,

 השוד. על עלתה וכך מזמנה, חלק
 ומצאו אתונות לחפש ״הלכו

 דויד עורך־הדיו מסביר מלוכה..."
ארביב את לייצג שסירב יפתח,

בכלא. ארביב גם בינתיים בשוד.
 הימים באחד הררי. רוני •

 במערכת ארביב אורית הופיעה
 צנום, צעיר בחברת הזה העול□

 הר- שלום ״מה כשנשאלה בגופיה.
בהתחמקות. השיבה צלו״

 הררי, רוני היה בחברתה הצעיר
 חושדת המישטרה כי שהודיע

 תל״ של מלווייתני-הפשע שהוא
 ולחברתו לו מתנכלים ולכן אביב,

ארביב. אורית החדשה,
הצ על שרשרות שענד הצעיר

 ושהפליג נעלי-עקב שנעל וואר,
 על סיפר גדולתו(כפושע), בסיפורי

 בתוך בדיקה במכוניתו, האזנה
 שוטרים אקדחים, המכונית, ריפוד

 כאל לכך התייחסו הכל וגנבים.
גדלות. או ילדות שיגעון
והוג הררי, נעצר חודשיים לפני

 של מלווייתני־הפשע כאחד דר
לד מבקר, היה הררי תל־אביב.

 והתיידד בכלא אביטן את בריו,
 כאיש אביטן את תיאר הוא עימו.
חברי. חם, טוב,

וחברי, חם פחות היה אביטן

 הזה, העולם עמודי מעל כשקרא
 וחברתו-לחיים, ילדו אם שארביב,
 בשיחת־ הררי. עם קשר מפתחת

 הוא לואיזה אחותה עם טלפון
 השיחה אורית. את להרוג איים

 אחר- המישטרה. על־ידי הוקלטה
הרוחות. נרגעו כך

בכלא. עצור פנים, כל על הררי,
 המשותף ילדם גורל־אדם, •

 שנולד אביטן, והרצל אורית של
מחופ כעת שב נווה-תירצה, בכלא

 בארצות- חודשים שלושה בת שה
 רינה, סבתו עם נסע הילד הברית.

 אצל לביקור אורית, של אמה
 בכתב לאשר הוצרך אביטן אחיה.

 דרישת על-פי מהארץ, יציאתו את
 בכך זאת והיתנה מישרד־הפנים,

חוד שלושה במשך שם שישהה
 כדי מועד בעוד וישוב בלבד, שים

בינ . א בכיתה ללמוד להתחיל
 לואיזה, אצל הילד גדל תיים,

 והמח- ילדים, בארבעה המטופלת
 לתיקון־ בית״המלאכה את זיקה

 המרצה בעלה, שבבעלות פנצ׳רים
ה בכלא• עונשו • בדק רסנ

,הררי ורוני ארביב אורית
צותתה המישטרה


