
 עדים בית־המשפט חקר הבהירים, העץ לוחות עשוי ילת,
 הוא הלא־רשמי שתוארו ועדת־הנגב נציג זקס, דוד סון.

 מגי, את לשאת ברצונו שאין אמר הרסו! כי סיפר י,1
ע זאת את ילדז. ת מזמן, יז כפועל. באילת הרסון היו
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קב מקום הוגן. יחס
 היה לסרי מגי של רה
 אי־אפ־ בי עד נסתר כה
עז בלי למוצאו היה שי־
 המשטרה הנאשם. רת

 שטח לחר.וש התעתדה
ה את לגלות כדי גדול

 לעשות תיכננה גוויה.
לא שהתברר כפי זאת,

 הלון במקדם מכן, חר
 מפקח עוזר לדעת נכון.

שני זינגר, יוסף מחוזי
מראשי החקירה את הל

ה את חרמון גילה תה,
ת קבר  ההוגן היחס בזכו

 לאילת בטיסה גס אייו.
שי הרסון היה מכב חופ
 בין הסתובב עישן, לים,

שוחח המטוס נוסעי  עם ו
 על רצה, שהוא מי כל
שרצה. מה כל

ת נוסח שיגרתי. נוסח  הראשונה המעצר פקוז
 : ביותר שיגרתי היה באילת אי־פעם שהוצאה

שבו תליאביב, השלום, ״בית-משפט  המיוחד במו
 ביתיהאסוריס פקיד ליכבוד בזאת הורה באילת,
ר״רסון.״ רוברט את לאסור קיים) (שאינו באילת

א מי צי ו ת י ז א י  הבוקר עבודת אחר מ
 לטיול, מוקדש אחר־הצהרים בא האחריות הרת

 העתיד פיתוחה על הרצאות בית־המשפט שמע בו
 נתלווה הסביבה, את לסייר יצא אילת, של לבוא

מלכו מתוך שללה לאסוף שיצאה דייגים לסירת
בלילה. מיסתורית ושנעלם ים בלב הקבועות דות

 הרומנטיקה, לזרועות בית־הדין התמסר בערב
 כרסם סוף, ים פני על המשקיפה בסבכה ישב

 האזין הארץ, בצפון המציאות יקרי אפיפיות
 הבלוריות מגודלי המקומיים של לצ׳יזבאתיהם

והזקנים.
 אוירה אפילו יכלה לא ודין חוק לאנשי כנאה

 דין אחר משפטי. וויכוח מהם למנוע זו רומנטית
 מנחם הוצאת היום, בשיחת נגעו קצר ודברים

 לא משפטית מבחינה כי קבעו מהכנסת, בגין
 לפי תוקף, לכנסת עתה שיועבר חוק לכל יהיה

 היה בגין נוכח היה שאילו התיאורטית ההנחה
אחרת. בצורה לחוקק חברי־הכנסת על משפיע

 סוף ים שפת על משפט אנשי שאסיפת לאחר
 עד הכנסת חברי מספר את תיאורטית, צמצמה,
 איש הזמן משך הוציאו שהיתר (לאחר שלושה

משלו מי פתרון לידי להגיע יכלו לא רעהו) את
 מהשלושה אחד כי מי את יוציא האחרונים שת
לב התיאשו, המשפט אנשי הראש. יושב הוא
 סיימו המקומי, המלון בבית לישון הלכו סוף,

משפטית. היסטוריה עשיית של יום
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ת : הרסון סיים איכפת. לא פ כ אי א' ל  ! אסוני לי ״
 התינוק, אבל למות. גס מוכן אני לסבול. מוכן אני
התינוק...״ את ממני גזלו הם ? התינזק על יהיה נזה
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 מתוך יריות שתי הפשע מקום בקרבת ירה נוסנבלט צבי הסמל נשמעה. לא היריה
מאומה. שמע לא אך באילת, המרוחק המחסן ליד רגע אותו עמד בית־הדין אקדח.


