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)27 מעמוד (המשך
 לגלות שנדהמו ואחרי תא־המעצר), פרשת
 באוזני מזמר הוא כי אחד ׳בהיר בבוקר

 ללא מעלליו, סיפור כל את המישטרה
מוקדמת? אזהרה
אחד. הגיוני הסבר רק להיות יכול לכך

 זקוק כזו, פסיכיאטרית הסתכלות לבקש כדי
 כי -נראה לקוחו. של לרשותו הפרקליט

 לא הגמורה, בשפיותו משוכנע בהיותו צור,
 נותר לא ולכן כזו, רשות לסניגוריו העניק

 את לבסס הוראותיו, אחר למלא אלא להם
אחר. שלד על ההגנה

 שתקופת ידע צור כי היא נוספת אפשרות
 בהיותו נחקר עוד כל מוגבלת. שלו החופש
 .מדי-יום, לביתו לשוב פנוי היה חופשי,
 יוחלט אם כי גם ידע הוא החקירות. לאחר

 מייד, חירותו את יאבד הסתכלות, תקופח על
 כי ידע הוא לבית־חולים. להיכנס ייאלץ

 יגיע ממילא בנפשו, בריא שהוא יתגלה אם
 לכלא. יועבר והוא המישפט, מועד בינתיים

 ימי את תומם עד לנצל החליט משום־כך
להי העדיף לו, שנותרו המועטים החירות

כזו. הסתכלות תקופת ללא שפט
 צור של התנהגותו כל כן, על יתר
 בלתי־מרוסנת, שחצנות על מעידה בעבר

 — גבולות את עברה ואולי — שקבלה
 מוכן אינו כזה אדם שיגעון־הגדלות.

מעור הנפשי שמצבו העובדה עם להשלים
 סובלת אינה שלו התדמית־העצמית ער.
 חולה־ להיות עלול שהוא המחשבה את

 הצעה כל כזה איש ידחה ממילא נפש.
פסיכיאטר. על-ידי להיבדק

פע מעצרו את דחתה מצידה, המישטרה,
 לירושלים, לנסוע לו איפשרה אחדות, מים

 מייד אותו עצרה נכדו, של לברית-המילה
 צור ניסה אחר־כך קצר זמן לאחר־מכן.

להתאבד.
 החוקרים חששו עוד כל בחוץ נשאר צור

 מרוצים היו הם פיו. את יסתום שמעצרו
 החופשי, צור של הכביר משטף־הדיבור

 בלתי־מובנות, פסיכולוגיות מסיבות שנבע
המצב. את לשנות רצו ולא

 ה־ שמצבו הסימנים תכפו כאשר אולם
 ובעיקר — לאסון לגרום עלול בלתי־שפוי

 לעצרו, החליטו — ההתאבדות סכנת בשל
יומם־ולילה. עליו לפקח כדי

 מעוג־ המישטרה היתה לא פנים, כל על
 של הנפשי מצבו את לגלות כלל יינת

 המדינה פרקליטות גם וכמוה צור, מיכאל
 שמורות וחלקן ברורות שחלקו מסיבות —

עימן.

רצי סיבות היו ישראל מישטרו־נ 1ך
 שהיו עיקבוית כל לטשטש לרצות גיות /

גור הנפשי. מצבו לגילוי להוביל עלולות
 שאינה על המישטרה את האשימו רבים מים

 ומעצרם לחקירתם מספקת ביעילות פועלת
 שהחלו לאחר זאת, הכלכליים. הפושעים של

 הכלכליות הפרשיות זו, אחר בזו מתגלות,
כולה. המדינה את שזיעזעו המחפירות

 מביא היה בנפשו לוקה שצור הגילוי
 חקירתה לתחום מחוץ אל אוטומטית, אותו,

 ;מגיעים היו לא וחוקריה המישטרה, של
 להם שנתגלו והפריטים הסיפורים עומק אל

 בוודאי היו מאושפז, צור היה אילו מפיו.
 ב־ והפרקליטות המי׳׳שטרה את מאשימים

 הציבור את לשכנע היה קשה ואז ״דיל״,
הדבר. כן שלא

ק: הפוך ״דיל״ זה היה ואולי  צור, בדיו
 שסיפר המעטים הדברים גם כי שידע

 כי ראה כהוגן, אותו מפלילים בתחילה
 למאסר משפיטתו מיפלט עוד לו אין

 היה כמותו, ,אדם לגבי כי ייתכן ממושך.
 מכל גרוע פסיכיאטרי במוסד האישפוז

 הכל, לספר הסכים והוא ומאסר, מישפט
לדיון. כלל יועלה לא הנפשי שמצבו בתנאי

 עוד נוסף צור של המוזרה להתנהגותו
 ב־ גזר־הדין ניתן שבו ביום אחד, שלב

 קפוא באולם־המישפט יישב הוא מישפטו.
 שיהא ההודעה את חיסר־תנועה. לחלוטין,

 ללא קיבל שנות־מאסר 15 לרצות עליו
 כלל. לו נוגע הדבר אין כאילו ניד-עפעף,

 נראה אחר. בעולם השרוי כאדם ניראה הוא
-סמי-יטישטוש. ■שקיבל כאדם היה

 כי המישטרה רימזה האחרונים בימים
 היא בכלא. רפואי טיפול יקבל צור מיכאל

מדובר. טיפול באיזה להבהיר טרחה לא
 עדיין תמה לא החמור, פסק־הדין למרות

 נשפט הוא בינתיים צור. מיכאל פרשת
ה מנכ״ל בהיותו שביצע הפשעים על רק

ממ המישטרה חוקרי אך לישראל, חברה
 הכלכליות פעולותיו שאר את לחקור שיכים

נו בפעם להרשיעו כדי לא — האיש של
 פרשיות לאור להוציא כדי אלא ספת,

אחרים. גיבורים עם נוספות, כלכליות

מז ר נ

שץזו־עועשוע־ס
 תעודות-יוחסין בעלי כלבים

ברי וגורים כלבים סמי <כל
 וחתלתולים, חתולי-בית אים,

*נ יומיומי, וטרינרי טיבול
אמב וחתולים, לכלבים סמן
טפילים. מד טיות

 תל- צער-בעלי-חיים, אגודת
 ימו. ,30 סלמח רח׳ אביב,

•03-827621 טל.

המנוי
 חשבון, קיבלת

 אותו פרע אנא,
. ם ד ק ה ב

המיט״ם מדולקת

'1855המחיר!המקום:

ת חופשה לבלוי אלי (כספי באירופה. ביותר הזול ובמחיר גבוהה ברמה אידי
לקניות). וגם להנות לבלנת, לך יספקו ההקצבה

 חלומיים, ים חופי יקים 15,000 ציוריים. איים 1400 חוססים. ובלוי קניות מרכזי סשנעים נופים
קזינו. ובתי לילה מועדוני יקרים), (לא פאר מלזנות ויאכטות, צלילה מועדוני

 אורחים. להכניס היורמים שמחים ואנשים מרפא מעיינות הסטורים. אתרם
 ולקבוצות. לבוררים תכניות של עשיר מבחר תמצא אצלו שלך. הנסיעות סוכן אל פנה

קרקע. סידורי עבור $ 60 + קבוצתיות לטיסות מחיר *

עם פעולה בשתוף

196931 הזה העזלם


