
 שנתיים בית־המשסט לו פסק הפעם שוב.
 בית- בפני עירער לידסקי, עורך־דינו, מאסר.

 קנת, מרדכי השופטים בפני המחוזי. המשפט
 הצדדים שני הציגו דולב ויצחק מני אליהו

 ש־ טען לידסקי סותרים. רפואיים מימצאים
ה חולה הוא שעמירם מוכיחים המימצאים

 התביעה למאסר. ולא רפואי לאישפוז זקוק
 שקבע מאייר, ד״ר של הדו״ח את הציגה

 ניאו־ אישיות בעל אומנם הוא עמירם כי
ב ולשאת לדין לעמוד מסוגל אך רוטית,
כות שבין הדגיש, מאייר ד״ר אולם עונש.

 את לנאשם להגיש אפשרות אין הכלא לי
לו. הדרושה הרפואית העזרה

הת דעת את לקבל החליט בית־המשפט
 מאסר חודשי 18ל־ עמירם את שלח ביעה,

הפסי הטיפול המשך על המליץ בפועל,
מעצרו. בזמן לעמירם כיאטרי

 עמירם, ניתן. לא הפסיכיאטרי הטיפול
להפח זכה בנזטשיהו, למופת אסיר שהיה

 השתחרר טובה, התנהגות בגלל בשליש תה
רופא. שראה מבלי — חודש 14 כעבור
 או תמימות, זאת היתד, אם לדעת קשה

 שהאמינו אלה מצד מזעזעת, אדישות סתם
 עמירם נרפא מאסר חודשי 14 אחרי כי

 בדרך־חיפה שיחרורו, אחרי שבוע ממחלתו:
 חיה עם נפגש בתל־אביב, ארלוזורוב פינת

 שבעיקבותיה הגורלית הפגישה הורוביץ.
האחרונה. בפעם נעצר

־־̂ך ־■̂־
עמי לבין הורוביץ חיה בין פגישה

 ארלוזורוב הרחובות בקרן אירעה רם ! ו
השנה. לינואר 15ב־ בתל־אביב, ודרו־חיפה

 דתית, ממשפחה שמנמונת צעירה חיה,
 חשדה לא ברכיה, את כיסתה שחצאיתד,

 מעו־ ההופעה בעל האלמוני כאשר במאום
 ו־ תמימי״ בשאלה אליה פנה ררת־האמון

לשיחה. הפכו שהשאלות עד שאלה, עוד
 האלמוני כאשר נקטעה הנעימה השיחה
 כאיש- עצמו את במפתיע הציג הממושקף

ביט בנושאים אותה חוקר החל ביטחון,
 חיה תפקידו. במסגרת לדבריו, — חוניים

השיבה.
 חיה התלוננה השיחה, תום לאחר שבועיים
האלמוני. מיהו נזכרה היא במשטרה:

ב בעיתון שהתפרסם בסיפור נזכרה היא
 ביטחון, כאיש להתחזות שנהג צעיר דבר

 ולאיים ברשתו, פטפטניות חיילות ללכוד
שונים. גופניים בעונשים זה אחרי עליהן
 לביא, עמירם נעצר יותר מאוחר שעות 24

 מכלא שהשתחרר לאחר יום עשרים בדיוק
מעשיהו.
הסני טענה השופט, בפני הובא כאשר

 כי לידסקי, נירה עורכת־הדין שלו, גורית
 חולה־ — פושע לא חולה, הינו עמירם

העוב במעשיו. לשלוט מסוגל שאינו נפש
 עברות אותן על כחשוד שוב שנעצר דה

 אחרי בלבו יום עשרים בעבר, שביצע
 הוכחה הינד, — בבית־הסוהר, חודש 14

הסניגורית. לדעת לכך, ברורה
הו טענתה, את קיבל לוין דוב השופט

פסיכי להסתכלות לביא את לשלוח רה
אטרית.

̂י ■
הוד את המשטרה ביצעה כה צורה ך*

 לעג־לרש: בבחינת היתד, השופט את ן !
 הנודע בבית־המעצר במעצר שיבתו בחודש

 לראות עמירם זכה — באבו־כביר לשימצה
 בזה בודדות, פעמים מספר פסיכיאטר
ההסתכלות. הסתיימה
השערו ביטוי לידי באה למעשה, ובכך,

 עמירם בפרשת הקשורה הציבורית רייה
לביא.
 כולל — בפרשה המעורבים הצדדים כל

 הוא לביא שעמירם מסכימים — התביעה
לטיפול. הזקוק חולה אדם

ל תשובה כל אין למדינת־ישראל אבל
שו היא — לטיפול במקום כאלו: מקרים

לבית־סוהר. אותם לחת
 כולם כאשר — עמירם עם גם קרה כך

 המקובל, במובן פושע אינו שהוא מסכימים
ה ושר,מעגל בשבילו, אינו שבית־הסוהר

 מאסר־שיחרור־עבירה־מחדש־ומאסר של ארור
 לשלוח ימשיכו אם חייו, כל יימשכו מחדש
לרופא. במקום לבית־סוהר אותו

 השופט מצא הנכון הפיתרון שאת נראה
 השבוע שלישי ביום בהיפתח לוין, דוב

בפניו: עמירם של משפטו
 לאפשר ביקשה לידסקי נירה הסניגורית

פסי אצל לטיפול לאנגליה לנסוע לעמירם
 לשחררו ביקשה לנסיעתו, עד נודע. כיאטר

 בפרק יעזוב לא שהוא קביעה תוך בערבות,
אש בלוויית אלא מגוריו מקום את זה זמן
 כדי לחדרה לצאת כדי רק — זאת וגם תו,

דרכונו. את שם להסדיר
ש לעובדה מלאה הבנה שגילה השופט,

 עמירם את שיחרר חולה, אדם עומד לפניו
 ל״י, 2000 בסך אשתו ושל עצמית בערבות

למרץ. 17ב־ יינתן וגזר־הדין
כש בית־המשפט, בפני אז יתייצב עמירם

 לצאת נכון — וכרטים־נסיעה דרכון בידיו
חדש. עתיד לקראת לדרך,

ז

בע״נו. נורית חב׳ היחידים: המפיצים בע״נז. נקה ביח״ר תוצרת

הקנקן
בתוכו... שיש מה וגם

 כשלג, לבן הוא המשופר החדש, שמפו״ ״טקסטיל
 עדין. בושם ומכיל פעיל יותר גם הוא

 — חדשה באריזה עתה ארוז שמפו״ ״טקסטיל
 אותו את נושאת עדיין היא אבל... כשלג, לבנה היא גם

 המוכר שמפו״ ״טקסטיל ילדון סמל ואת מסחרי כתיב
 כי ודעי שמפו* ״טקסטיל בקנותך לכך לב שימי

 כמשחה. או כנוזל קיים אינו מקורי שמפו״ ,טקסטיל
 מכילה שמפו״ ״טקסטיל סמל עם הלבנה הקופסה רק

 האידיאלי האמצעי — מקורית שמפו טקסטיל אבקת
עדינים, באריגים לטיפול

לו•

 מזכירה,
!ללילה נשארת

ביממה שעות 24 לטלפון ועונה
האוטומטית. המזכירה במובן
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