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ב יגאל לבי
 ברי- מאותם אחד חוא לצקי יתן ^

 חלומם את להגשים שזבו מעטים, מזל
 עם להתחתן :העולם ברחבי מיליונים של

 מאשר אחרת לא היא אשתו מיליונרית:
 — ישראל עשירי מגדולי אחד של בתו

 האישי ידידו גיטר, בנו משה המיליונר
ספיר. פנחס של

 או הוא, גם כך, על חלם עצמו איתן אם
 לא — משים מבלי לידו נפלה שהאוצר

 מעולם חלם לא ודאי הוא, אולם ברור.
 בהשלכתו מעורב יהיה עתיר־ההון שחותנו

לבית־משוגעים. בכות
 עוד אלא — לבית־משוגעים סתם ולא

שהמש נמלט, עבריין היה שמנהלו למוסד
 מנהל שרק ייתכן אחריו. מחפשת טרה
איל־ההון, בהשפעת מוכן, היה כזה מסוג

המפוק בצורה אדם בכוח במוסדו לכלוא
הדברים. התרחשו שבה פקת

משתגעיםצב—*
 המטורפות ההתרחשויות של חילתן ך*

 היה .1968 בשנת המיליונר במשפחת * 1
 את שסיים ישראלי צעיר שאיתן, אז זה

 ביקסי עם התחתן שלו, המשפטים לימודי
המיליונר. של בתו גיטר,

סי את איתן השסוע לי סיפר
 אפשר כיצד המוכיח המאלר, פורו

 עם מתחתנים אם גם להשתגע
:מיליונרית

 כאשר רגילה. ישראלית למשפחה בז אני
— הכל-יבול הגביר למשפחת נכנסתי

- *1...............................

גיטר 1בנ
 חתנו בנויאת מעורב סביו
ע״י המנוהל חולי־רוח בבית

של ימינו ויד
וי7לצ איתן
מבוקש חשוד

משוגע סיפון־
 ונשמעתי הראשונה, בתקופה ראש הרכנתי

חותני. של חוראותיו לכל
 עם סרט לראות רוצה הייתי למשל אם

 ללכת שמוטב חשב וגיטר איסטווד, קלינט
 הולכים היינו — בפילהרמונית לקונצרט

לפילהרמונית.
 .1963מ־ עוד דיסקונט בבנק עבדתי אני

 לעבודה גיטר אותי העביר 1972 בנובמבר
 גם למדתי שם בניו־יזרק. דיסקונט בסניף
עסקים. מינהל

 האנגלית, לימוד וקשיי הגדולה, העיר -
מתקומם החילותי בבד, בד אותי. דיכאו

ביקוריו. בעת חותני, של הוראותיו נגד
 טיפול לקבל ליבי על לדבר החל גיטר

 לפסיכיאטר ללכת בארה״ב פסיכיאטרי.
לבית־קפה. הולכים שכאן כמו מקובל

 על- שהומלץ לרופא והלכתי נעתרתי,
גיטר. ידי

לבית-
משוגעים

 לי הביא שגיטר השונים רופאים ך■*
לרעה. עלי שהשפיעו כדורים לי נתנו 1 (

נמלט! עבריין הוא המנהל
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 כו ישראל. לממשלת מסר דרום־אפרימה שקונסול הרישמי המיסמך זהו
 אושרי. של הסגרתו את לכמש עומדת דרום־אפרימה ממשלת כי אישר

 אושרי כי המגלה הלונדוני. טיימס״ כ״סנדיי הסיפור :למטה כתמונה
 כמנהל התגלה מדרום־אפרירה. נמלט כעבריין שהוכרז מימין), (בתמונה

 כראון, ד״ר המוסד, רופא :משמאל כתמונה כישראל. פסיכיאטרי מוסד
אישפוז. צו ללא איתן של ככוח אישפוזו את שאישר

 ארצה. לחזור חותני לי הודח 1973 בדצמבר
סירבתי.
 וביקש אבי צילצל סירובי לאחר מייד

 שלו הסברת מחלת שכן מחר, ׳שאחזור
בא. שאני לו עניתי מחמירה.

 ליד לי חיכו בלוד, מהמטוס כשירדתי
 שמעון פרופסור גיטר, של אחיו המטוס
 ללא אותי העבירו הם זר. אדם ועוד גיטר,

 יש לגיטר שכן דרכונים, או מכם בדיקות
השפעה.
 בניו״יורק לי קניתי לארץ, שיצאתי לפני

 חותני ומחשב־כיס. סוני טייפ-רקורדר
 שכן ארצה, .אותם יביא הוא כי הציע
פעם. אף מחפשים לא כשגריר, אצלו,

 גיטר אותי שיפגע לינואר, 4 שישי, ביום
 בודנחיימר, פרופסור אצל בדיקה לעבור

בישראל. המפורסמים הפסיכולוגים אחד
 עורך־דין עם אמי, עם לפגישה באתי

 לבת נשוי — גיסי שהוא שוויגר, יצחק
 הנהג ועם — בכלל ועובד גיטר, של שגייר,

גיטר. של
 לשבוע להיכנס אותי שיכנע בודנהיימר

 ממנוחה אחנה שם סגור, פרטי למוסד
 המליץ והוא הסכמתי, הרגעה. כדורי ואקבל

ברמת־גן. מוסד־מרפא תל־אסא, על
נמלט________

מבית־המשוגעים
 ראיתי הזה, למוסד כשנכנסתי ייד ץ*

 פנסיון. לא בית־משוגעים, זה כי 1*4
שניות תוך פנימה. אכנס לא כי הודעתי

 בית- מנהל כולל אנשים, חמישה הופיעו
 בכוח. אותי וכבלו אושרי, סלוויו החולים
למש אפנה וכי עורך־דין, אני כי צעקתי

 בכוח, לחדר אותי הכניסו אולם טרה,
 ד״ר בית־החולים, רופא זריקה. לי ונתנו

ליטיום. לי לתת הורה בדאון, ישראל
 ואחר זריקות, קיבלתי ימים שלושה משך

 אותי שהחזיקו כדורים, של גדולות מנות
מטושטש. במצב הזמן כל

 לצאת פניותי בל נידחו שבועות שלושה
 בשלוש אחד, לילה הצלחתי, לבסוף משם.

 לטלפון, ולהתגנב דלת לפתוח בוקר, לפנות
הלי מתקופת חבר לעורך־דין וצילצלתי

מודים.
 כי נראה אולם הופיע, הוא למחרת

 יעזור כי לי ואמר הרופא, על־ידי שוכנע
הרפואי. הטיפול להמשך אסכים אם רק לי




