
במדינה
)35 מעמוד (המשך
׳שב ד.:מיתמי״ד,!ווז הנסיבות ׳שמלבד אלא

 עבירה השופט עבר ההחלטה, !ניחנה הן
 יבול איפה צו־ ש הקובע החוק, על גסה

 בית־ מחוזי. פסיכיאטר על־ידי רק להינתן
 ששופט באחרונה קבע העליון המישפט

 במוסד אדם ־של אישפוזו על יורה לא
כתב־א־ש־ם. נגדו הוגש ■בטרם לחולי־נפש,

או מצא בספטמבר 11ה־ בצהרי וכך,
המת מן הרבה הבין שלא מפגר, נער תו

 מחדרי :באחד כלוא עצמו את סביבו, רחש
 מנותק בבת־ים, לחולי־נפש בית־החולים

 או מבני־מישפחתו שאיש מבלי העולם, מן
 מד. על דבר של שמץ יידעו פרקליטו

הומצאו. מקום !ועל ■שהתרחש
 מודאגים ״היינו חיפשה. המישטרה
 הנער. שיל אחותו סיפרה ואובדי־עצות,״

 אחר בחיפושים •פחד. וזו למישטרה, ״פנינו
 ובחופי ברחובות ציבוריים, בגבים אחי

הועיל.״ ■ללא אך הרחצה,
 עוד לד,ינמק יכול היה המפגר הצעיר

הסגורה המחלקה כותלי !בין רבות שניים

כוכוויץ שופט
7 הבורר החליט מה

 מסוגו. לאנשים נועד לא -שבלל במוסד,
 נעדר, בעל עליו מכריזה היתר. הטישטרה

 עד לחפשו ממשיכים היו ובני־ימישפחתיו
שנז סער, הדין עורך אילמלא הימים קץ
 הזר ולא להסתכלות שבשלה בלקוחו כר

 ■בגורלו, עלה :מה מתעניין החל הוא משם.
 והגיש המצב ■חומרת את הבין ובמהרה

״המ האישפוז. צו לביטול דחופה ביקשה
 כתב נגדו הוגש לא היום שעד בקש,

 ונשלח נעצר שעלייה העבירה בנין אישום
 לחולי- בבית־החולים הוחזק להסתכלות,

 כנראה ההסתכלות, סיום מיום נפש
 מצד פנייה ׳וללא חוקית סמכות כל ללא

 לבית־מישפט ישראל) (מדינת המשיבה
 עצור,״ בחזקת אינו אף והמבקש מוסמך,

 ילד לבית־המישפט ״הפניה עורך־יהדין. טען
 בקשה בתיק אין הימיסתורין. :בערפל טה

 היכול פרוטוקול כל אין המבקש, לאי׳שפוז
 !נימוקים על או כזו ביקשה על להעיד

 פרוטוקול כל ואין כזו, ■לבקשה כלשהם
 מישפטי,״ הליך קיום על להעיד היכול
בבקשה. יעוד צויין

 לתקן כמובן, מיהר, גרוס יהושע השופט
 ׳חסרת־ בהחלטה — וקבע המעוות, את

עמי יעל כבד ביקורתי צל המטילה תקדים,
 כי מסתבר ״״.אך בוכוויץ: השופט תו
 מתוך כנראה ניתן האיישפוז) (צו זה צו

 החשוד של בהעדרו ניתן הוא שכן טעות,
 אף היתה שלא סבורני וכן ובא־בוחו,

 ממש יש כן, על כזה... צו למתן סמכות
 ביטול לגבי סער עורך־הדין של בבקשתו

האישפוז.״ צו
 הנער הוחזר לאחר־מכן ׳אחדות דקות

 ניראה הוא המודאגים. בני־מישפטו אל
 שהה שבהם הימים 60 ומדוכדך. מבולבל
 קאפקא ליפרנץ לשמש ייפלו הסגור במוסד
יחדש. לרב־מכר. :נושא

 בוכוויץ, השופט של אחרת החלטה,
 בגבעתיים, הפרפר בוטיק הצתת בפרשת

 חיועץ־המישפטי־ ״של לביקורת נושא חיתה
 (״היועץ ברק. אהרון הפרופסור לממשלה,

).2083 הזה ״העולם השופט,״ מול

ר
והיזנוו־ן העבודה לפריון "חמבון

ההדרכה מרכז

עבודה למנהלי הספר בית
טכנולוגית להכשרה הממשלתי המכון — העכורה מ׳טרד עם נדטיתוף

עוסודוה למנהלי הבסיסי הקורס
בתל־אביב בנובמבר 30 די ביום יפתח

מקומות מספר נותרו

!הרשמה פדטים
252261 ,266271 טל. ת״׳א, 33010 •ת״ד ,21 חיפה דרך תל־אבייב, עבורה, ■למנהלי בי״יס
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422—427 אוטומטית מרכזיה העבודה שעות לאחר
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 אקורדיונים ¥ גיטרות
 אורגנים * כלי־נשיפה

תופים ־¥- מיתרים
 4 מבירה 4 השאלה

תיקונים

וססיסה גינזסוג
 ת״א, גאולה) רח׳ (ליד 48 אלנבי

 03־57773 טל:
ת940ב־ נוסד

בעיה כבר אינההרזיה
 אישית הרזיה בשיטת

הלושלבת
 ודיאטה עיסוי גוף, תרגילי•

 משקל יותר מורידה את
ומוסיפה מאמץ בפחות

 חן בריאות,
עצמי ובטחון

01• 60 תזן
ס | סחווז ג;ק׳ 1$ יראה רושקלך נ

7!/40"לו
ולססודנס־וו/ לחייבו/ הנחות

 חזה פיתוח
ועיצובו

טבעית בשיטח

הבריאות מבון
א• 73 יהודה בן• ״ ת 238063 טל: •

ת1ןי ו 10 ו.ו;וו!ומר.: ע .0 ד00 •0 ס .

ס ק ב 1 ר
ביותר היפה המתנה

ה ל ר ו מ
אומגות כיצירת המעוצבים הטפטים

והיגה ללמוד• מדכו
הרננ| □וגי (לני

י ^ '

ת רונו ת ז י כ ר מ די ה מו לי ה ל היג נ

 אזנזזון בהוהלח
א5 דרויאזוב כלל־רח׳ בית ת- ,

03-295261 טל:

 לנו ובלעדית חדשה לימוד שיטת
 הנהיגה שעורי במספר ניכר בחסכון עצמה הוכיחה
 הראשון במבחן התלמידים והצלחת

 נוסף) תשלום (ללא מונעת בנהיגה מעשי קורם
 משובלל תאוריה מבון

מוקדמים נהיגה מבחני

ה ש מי ם ח מי ם י קי תו אי׳ מ מ ב
הדר) ארנון של המתח (ספר

ל ז א
 חששם בגלל המדפים על הלקוחות להתנפלות הודות

 ספרים של מצומצמת כמות נותרה מחירים. מהעלאת
 הספרים לחנויות או תמוז להוצאת פנה קשה• בכריכה

(ומקורי). משובח מתח מספר ליהנות ותובל המובחרות
+ * *

 ארנון של ספריו שאר את להשיג תוכל הזדמנות באותה
ר ד  — המפורסם השישי יום לפני של ובמחירים — ח

 - שתיקה״ של ״טבעת - ״שניים״ - ״הפלגה״ :להזכירך
עוינת״ בחצר בודד ״זאב

ת תמוז הוצאת אחל אה לך מ מה. קרי עי נ
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ס ק ב ו ר
ביותר השימושית המתנה

209837 הזה העולם


