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 דיירי מרבית את משנתיים עוררו כחודש,

 בשכונת 8 מס׳ יפתח ברחוב המשותף הבית
 של זעקות־אימה בתל־אביב. יד־אליהו

 שתיים מיספר הדירה מן נשמעו ואשד, גבר
 הדגה ״היא הבניין. של הראשונה בקומה
 הן ״עכשיו הגבר. זעק הצילו!״ אותי!

האשה. צרחה עליך!״ יסתכלו לא כבר
 החלו בביגדי־לילה, הנדהמים, השכנים
 מישפחת של דירתה דלת על מתדפקים
 משלא הצעקות. בקעו שמתוכה שפרינצק,

 הדירה. דלת את אחדים שכנים פרצו נענו,
 :מחריד היה לעיניהם שניגלה המחזה

 על שפרינצק, הזוג בני של בחדר־השינה
 מכאבים התפתל הרחבה, הכפולה המיטה
 במישרד־ בכיר עובד ),61( שפרינצק עמירם

 חברת ממנהלי אחד שהיה מי החקלאות,
 וכיום ורד מקורות, של הכושלת הבת

פנסיונר.
 בקבוק, בידה מחזיקה כשהיא המיטה, ליד
 השכנים כשפרצו מדד,בה. אשתו, ניצבה
 בצחוק האשד, פרצה חדר־השינה, לתוך

 הוא סוף־סוף !זה את לו ״עשיתי היסטרי.
 אל צעקה רואים?״ אתם לקח! ילמד

 התפתל עמירם הבעל, המזועזעים. השכנים
 את האחת בידו לופת כשהוא המיטה על

 !״אותי ״הצילו מבושיו. את ובאחרת פניו,
 ד,מיש- את הזמינו השכנים ביבבה. התחנן

 מהתקף- נרגעה שפרעצק ומדד,בה טרה,
 של בתחנת־המישטרד, רק שלה ההיסטריה

דיזנגוף. ברחוב הירקון, מרחב מטה
 שפרינצק, מדד,בד, האשה, הובאה למחרת

 התובע בתל־אביב. לבית־מישפט־השלום
 נסיון באשמת לעצרה ביקש המישטרתי

 שפכה שפרינצק ״מדד,בה בעלה. את לרצוח
 בשנתו,״ בעלה פני על גופריתית חומצה
המישטרתי. החוקר אותה האשים

 שולחן- על עמירם שכב שעה אותה
 בתל- איכילוב בבית-ד,חולים הניתוחים

 כליל מושחתים כשפניו הובא לשם אביב,
אמור גם אשתו. עליו ששפכה החומצה מן
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 החומצה. מכוויות קשות נפגע מבושיו
 הוזעקו בית־ד,חולים של הרופאים טובי
 בני־ נערכו לכך במקביל בו. לטפל כדי

 קשה, למערכה — ובניו אחיו — מישפחתו
 זהותו של חיפוי היא העיקרית שמטרתה

 לכלי־התיקשורת. תודלף לבל הפצוע, של
 הוא עמירם :לכך טובה סיבה להם היתד,

 אחיו, שפרינצק. יוסף של הבכור בנו
 בכיר חוקר הוא שפרינצק, יאיר דוקטור

 וייצמן במכון אורגאנית לכימיה במחלקה
 עמירם, של הבכור בנו ברחובות. למדע
 בכיר מרצה ומשמש דוקטור, הוא אהוד,

בירושלים. העברית באוניברסיטה

סצינות
ה של א קינ

 שפרינ* ועמירם מההגה הזוג ני־ ך>
 הם בפולין. ,1938 בשנת נישאו צק ^
 עם הארבעים שנות בתחילת לארץ עלו

 יותר מאוחר שהיד, יוסף, עמירם, של אביו
 העבודה תנועת מראשי הכנסת, יושב־ראש

 המדינה נשיאות כס על והתחדד, ומפא״י,
.1952ב* בן־צבי יצחק הנשיא עם

 בעיר התיישבו -שפרינצק מישפחת בני
 ואגרונומיה, חקלאות למד עמירם רחובות.
 השני, אחיו גם עקרת־בית. היתד, ומדד,בה

 העדיף שאביהם בעוד ללימודים, פנה יאיר,
 החמישים שנות בתחילת הפוליטיקה. את

חד לשכונת־מגורים ומדד,בה עמירם עברו
 רכשו שם יהודה. נווה — ברחובות שה

 במושגים פרטי. בית ובנו שטח־אדמה להם
 הזוג היו ״הם וילה. זו היתד, אז, של

 השבוע נזכרו בשכונה,״ ביותר הרעשני
 לפני ״כבר בנווה,־יהודה. ומכריהם שכניהם
 אינם שהם לכולם ידוע היה שנה עשרים

יחד.״ טוב חיים
 עבודתו נאה־מראה. גבר היה עמירם
הפ ובמישרדי-ממשלה ציבוריים במוסדות

 השאר בין רבים, אנשים עם אותו גישה
 הנאה הגבר אל שנמשכו צעירות, נשים עם

מפגין בהידור, תמיד הלברש הגינונים, ובעל

 לא עמידם הברקות. ושופע חוש-הומור
הצעי הנשים בקרב להצלחתו אדיש נשאר
 של סצינות לו עורכת היתה ״אשתו רות.

 כשבע לפני ״עד מכריו. נזכרו קינאה,״
 לא ,אני בשקט. הכל את סבל הוא שנים
 הילדים. בגלל ממדהבה, להתגרש רוצה

 אמר.״ שלהם,׳ ובקאריירה בהם יפגע זה
 שלא כמעט האחרונות השנים שש במשך

 לצעירה צמוד ניראה הוא בביתו. ניראה
 הברד,־בת ורד, בחברת מזכירה יפהפייה,

 שפרינצק עמירם שימש •שבה מקורות, של
 שקיים היחידים המגעים בכיר. בתפקיד

 ״הבנים הגירושין. בעניין היו אשתו עם
 עוד החיים להיפרד. -נוכל עכשיו גדלו.

 הרבים, לחבריו אומר היה אבודים,״ לא
ממנו. צעירים רובם

 גירושין על המגעים בעוד אולם
 המסוכסכים בני־הזוג ושני בעיצומם,

 בקשות ומגישים לעורכי־דין פונים ביניהם
 ד,מיקרה אירע לבית־הדין־הרבני, לגט

 את שעשיתי לפני הרבה ״סבלתי הטרגי.
 מבוגרת הנראית ),58( מדהבה סיפרה זד״״

 לקחתי ערשה. אני מה ידעתי ״לא מגילה.
 עמירם ונרדמתי. ואליום, הרגעה כדור
 חלום־סיוטים חלמתי לידי. היה לא בכלל
 התעוררתי אותי. לחנוק ומנסה בא •שהוא

 בקבוק •שם היה למיטבח. רצתי בבהלה,
 בבית- שקניתי גופריתית, חומצה של

 זה.״ את ועשיתי מירקחת,
 מר. בבכי מדהבה פרצה בבית־המישפט

 לבקשת להיענות החליט שופט־השלום
 יחד אך יום, 15ל־ לעוצרה המישטרה

לחולי- בבית־ד,חולים לאשפזה פקד זאת עם

 ״אני הסתכלות. לצורך בבת־ים, נפש
 תוצאה היה -שעשתה מה כי לחשודה, מאמין

 במשך בעלה מצד פגיעות הצטברות של
 רפופורט, השופט אמר ארוכות,״ -שנים
 כמו קיצוני צעד מצדיק אינו הדבר ״אך

 ישן, •שזה בזמן הבעל על חומצה -שפיכת
 שתוצאותיה חמורה גופנית חבלה וגרימת

ידועות.״ טרם

 למנוע העיקר
שערורייה

 לאשה ״לוותר נוטה שפרינצק מירם **
 ה־ מקורבי כדיברי הזאת,״ המיסכנה ^

 במישטרה להתלונן שלא ומסכים מישפחה,
 לו. שהסבה החמורה הגופנית הפגיעה על

 מזה לעשות צריך לא קרה. שזה ,״׳מספיק
 הרבה עוד נשאר לא בלאו־הכי עניין.

 לחבריו במרירות אומר הוא לחיות,״
בבית־החולים. אצלו המבקרים הרבים,
 שבור עימירם איומה. טרגדיה ״זאת
 היא להשיג, רצתה שמדהבה מה לגמרי.

 היפים, פניו שידשחתו רצתה היא הצליחה.
 כל-כך עם צרות הרבה כל-כך לה •שגרמו
 סיכם •שנים,״ הרבה כל־כך מאהבות, הרבה
אחדים. ימים לפני עמירם, של קרוב מכר

 להשכיח מבקשים והבנים, יאיר, האח
 הכל עושים הם האומללה. הפרשה את

 בעוון לדין תועמד לא •שמדד,בה על־מנת
 ייצא שעמירם ועל־מנת לרצח, ניסיון

 מאו-שפז הוא שבו הדסה, מבית־החולים
בסודי־סודות. עתה,
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