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א^בז־אלוען קוריו

 משה המונית נהג על נגזר שנה 20כ־ לפני
 הוא מאז כפול. רצח כגין עולם מאסר קסטל

 תנז־ חדש, טלוויזיוני תחקיר רקע על לחפותו. טען
 היום תוגש הפרשה, כחקירת ליקויים על צכיע

 לו להעניק כקשה ריגלין ראוכן המדינה לנשיא
חנינה.

 בהרי אבו־גוש ליד רצח 1997ב־ כי הורשע קסטל
 וכן דניאל יגאל הכספים חלפן הברו את ירושלים

 עליו נגזר למקום. שנקלע אורח עובר דבש, אילן את
שנה. 40ל־ עונשו נקצב יותר ומאוחר עולם, מאסר

תח עקב התערערו בתיק שהוצגו מהראיות חלק
 "עד :2004ב־ כבר אחרונות" ב״ידיעות שפורסם קיר

מו תיאר פלסטיני, צאן רועה לרצח, היחיד הראייה
 קסטל; נהג שבה המונית מראה את תאמה שלא נית

 לקסטל בעוד ארוך, שחור שיער עם רוצח תיאר העד
בביתו שנמצאו שטרות על אחרת; תספורת הייתה

 לא מדניאל) נשדדו המשטרה קסטל(שלטענת של
 היו הללו השטרות קסטל. של האצבע טביעות נמצאו

 קסטל; להרשעת שהובילו המרכזיים הממצאים אחד
לזי קסטל בין לקשור הצליחו לא המז״פ בדיקות כל
 בכלא לקסטל שנערכה פוליגרף בדיקת הרצח; רת

 לאמירת נטייה עם מסקנה חסרות ׳תגובות העלתה
אח ב״ידיעות 2008ב־ איתו שנערך בראיון אמת׳".
 עזבה אשתי חיי. את "הפסדתי קסטל: סיפר רונות"

 יקר מחיר משלם אני חובות. לכיסוי נמכר ביתי אותי,
אומלל". מקרים לצירוף קורבן אני סתם. על

 העליון לבית־המשפט יותר מאוחר הגיש קסטל
"הבק בקשתו. נדחתה 2012ב־ חוזר. למשפט בקשה

 צוות בהתנהלות ליקויים מספר אומנם חושפת שה
 ממשי חשש של קיומו הוכה כי לומר אין החקירה...

בנימוקים. נכתב דינו", לעיוות
 ביס החודש שתעלה ק׳") קסטל("האזרח על סדרה

 דולב אירית יוצריה, מחדש. הפרשה את מציפה רוקו
שאלה סימני המציבים ממצאים מביאים מרום, ואלון

נוספים.
 הרצח בתקופת שנערך שהאיכון נטען בסדרה

 לא ביצועו בעת הרצה באזור היה קסטל כי וקבע
 הייתה תקופה באותה שהטכנולוגיה משום מדויק
 באמצעות בדיקה היום. מאשר מדויקת פחות הרבה

שקס־ כך על מצביעה היום של טכנולוגיות מערכות

29.10.04ב־ אחרונות" ב״ידיעות התחקיר

 לתל־ מירושלים המהיר בכביש שעה באותה נסע טל
 מידת כי נאמר בתחקיר בחקירתו. שטען כפי אביב,
בלבד. 40% הייתה אז הסלולרי של הדיוק

הד הפרשה מחוקרי אחד כי טוענת גם הסדרה
 מפלילים דברים לומר הראשי התביעה עד את ריך
המש המודיעין כי הסדרה מגלה עוד קסטל. נגד

 משטרתי חוקר אותו למעורבות מודע היה טרתי
 החקירה. מהלך על אולי שהשפיע פרט האפור, בשוק
 עד מעדות התעלם "בית־המשפט שעולה: נוסף פרט

 בוצע שהרצח כך על ישיר באופן שהצביע הראייה,
אנשים". שני ידי על

 גזית ועודד וינרוט יעקב הדין עורכי יגישו היום
 היתר: בין נאמר שבה ריבלין, לנשיא חנינה בקשת

 לא להרשעה הספיקו הראיות כי שיסבור מי "גם
 הראייתי לרף בסמוך מצויות שהן כך על לחלוק יכול

 זווית עם באדם די כי עד לו, בצמוד ממש התחתון,
 הה־ בשדה קסטל את למקם כדי שונה... מעט ראיה
הספק". מחמת ולו פות,

קורבן "אני תשפטו. בתקופת קסטל, תשה
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