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 את להרגיע ניסה הוא לסרי. אברהם אחיה,
 למקום. אלמקייאם הגיע ואז הזועקת, אחותו

 מ־ הרחק אותו ומשך לסרי את תפס הוא
 סכין הוציא שם שקט, למקום בית־הכנסת,

 המפשעת. באיזור אותו ודקר עימו שנשא
 אל- לבית־חולים. ונלקח קשה נפצע לסדי

 עבירה חמורה, חבלה בגרימת נאשם מקייאם
 דינה סכין, כנשיאת מחמירות, שבנסיבות

/ מאסר. שנות 14
 את ששבר הקש זה היה פסיכוטי. לא •

 הכל לעשות מוכן היה אלמקייאס הגמל. גב
 משה הנמרץ, סניגורו יצרו. על לגבור כדי

 אותו שבדק לפסיכיאטר, אותו הפנה מרוז,
 טוב קשר שקט. בגילו. הנראה ״אדם :וקבע
 כל גילה לא בשיחה לעניין. עונה איתו.

להי מאמצים עשה פסיכוטית. פרודוקציה
 כוונות על רק הרבה ודיבר נימוסי, רק ראות

משתייה. להיגמל טובות
 ר חלשה באישיות שמדובר ״התרשמתי
 ב־ מדובר לאלכוהול. המכורה בלתי־יציבה,
 באישיותו, ירידה עם כרוני, אלכוהוליסט

המוסריים.״ בערכים ובמייוחד
 טיפול- היתה הפסיכיאטר של המלצתו

 ואל- בבית־חולים. אישפוז במיסגרת גמילה
ש כזה, טיפול לעבור רצון הביע מקייאס

לריפויו. האחרון הסיכוי בעצם הוא
ה לפני הרופא המלצת את הביא מרה

 החבלה. בעבירת שדן דבוריין, חיים שופט
 אלא הסניגור, הצעת את לקבל נטה השופט

 פלפל, דרורה היסודית, התובעת גילתה שאז
השיכרות. את שכח המחוקק כי

המ קבע ,1977 העונשין, לחוק 82 בסעיף
לת־ למאסר ונידון שהורשע מי כי חוקק

מרוז סניגור
ויין ערק עם הביתה,

 הוא כי ונתגלה שנה, מחצי יותר של קופה
 כי לצוות בית־המישפט יוכל לסמים, מכור
 טיפול־גמילה ויעבור סגור, במוסד יוחזק

מסמים.
 כאשר יעילותו, את הוכיח כבר זה סעיף

 תוך לטיפול־גמילה הועבדו מכורים־לסמים
רא צעד נעשה ובכך מאסרם, תקופת כדי
 לתיפקוד להחזרתם גם ואולי לשיקומם, שון

בחברה. מתאים
 על חשב לא המחוקק כי התגלה במפתיע

 סעיף אין משום־מה לאלכוהול. המכורים
 לאל־ דומה טיפול־גמילה המאפשר מקביל,

כוהוליסטים.
ה ח ה. מנו ח פ ש מי  דבוריו השופט ל

 היתה אחד מצד קשה. דילמה לפני עמד
 של קופה ולאלמקייאם חמורה, עבירה זו

 להקל אפשרות היתה לא מאחוריו, שרצים
 ללא למאסר שליחתו שני, מצד בעונשו.

 בייחוד המטרה, את מחטיאה טיפול-גמילה
 ירפאוהו כי המתכנן הוא עצמו כשהעבריין

שעל־ידו. מהשטן
 הרשעותיו את לאחת אחת השופט מנה

 אלימות עבירות אלמקייאס, של הקודמות
 בתדירות נעשו אשר משיכרות, שנבעו

 אינטרס לחברה כי ואמר לשנה, אחת של
כאלה. עבירות למנוע

הסני של הנחתו את קיבל בית־המישפט
 על הנאשם יחזור טיפול ללא כי מרה, גור

 כי החליט, השופט אולם בעתיד. מעשיו י
 הנאשם את לגמול ממנו מונע שהחוק מאחר

 למשך אותו יאסור לפחות בבית־הסוהר,
למיש־ ושקט מנוחה ויתן ארוכה תקופה
 לארבע נידון אלמקייאם הסובלת. פחתו
וה בפועל, וחצי שנה מהן מאסר, שנות
 בית־הכלא שילטונות בפני המליץ שופט

 של שיכחתו למרות בו, לטפל לנסות
המחוקק.
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פרווח פעילי□ כנס
 פעיל מאיר ח״כ — של״י מצע

 אבנרי אורי ח״ב — של״י תפקידי
 זכרוני אמנון — של״י תקנון
 ורנר אמנון — המיפקד אירגון

וחברים לפעילים ארצי עיון יום

;21.7.79 בשבת, והוועידה ההתפקדות לקראת
ת״א. ,14 ברנר רח׳ ,,,״אחווה במועדון אחה״צ, 2.30 בשעה
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