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בחוירה שזכה האיש
האסיר, בירדן מדוע
 שעבר כשבוע שזכה

? ?מאסר־עוזם ,מהנשיא בחגיגה
כות בעלי שבועיים לפני שהוצג האדם

 שש לפני שרצח איש אותו בדיוק היה רת
 בעת פדנגרו סופיה את שנה וחצי עשרה

ביתה. בחצר שבבמה
ב יותר צעיר בן־יעקב אפריים היה אז
 מאי־איזון סבל אז כבר אך רבות, שנים

 שספג קשים מרורים עקב באישיותו.
ומת מר־רוח הפך קצרה, תקופה במעיך

 לכן קודם אחדות שנים מאנשים. רחק
 עליו השפיע והדבר אהובתו, אותו עזבה

תאונת־דר־ עבר מכן לאחר קשה. באופן

 ה־ את המית סכין דקירות בכמה בחצר.
במקום. אשה

 בבית־המישפט מופחתת. אחריות
 לא בן־יעקב. הורשע בתל-אביב המחוזי

 לא המיקרה. עובדות על ויכוח כל היה
 תוך נעשה שהרצח כך על ויכוח גם היה
 היחידה השאלה לכיבוש. בלתי־ניתן דחף

 האם היתד, בית־המישפט בפני שעמדה
ש בעת במחלת-נפש חולה בן־יעקב היה

הפשע. את ביצע
 הובאו פסיכיאטריות חוות־דעת כמה

במ אמרו מהן שלוש בית־המישפט. לפני
 סובל אלא חולה, אינו הנאשם כי פורש

 מזד לכדי מגיעות שאינן קשות מהפרעות
 היה מחלת־נפש בו שמצא היחידי לת־נפש.

ירמולוביץ. זאב ד״ר
 העדויות של המצטבר מישקלן בגלל

 טענת את בית־המישפט דחה הרפואיות
ברצח. בן־יעקב את והרשיע מחלת־הנפש

בן־יעקב אסיר
סכין דקירות כמה הכביסה, בזמן

 הביטוח־הלאו״ אך נכות. לו שגרמה כים
 קיבל לא והוא בנכותו, להכיר סירב מי

 החל ובאכזבות בדכאונות שרוי פיצויים.
 לו רוחשים בני־אדם כי חשדות, מפתח
 שבהם הראשונים ברעתו. ורוצים שינאה

 מישפחת בני לחצר, שכניו היו חשד
פרנגרו.
 הרכיב אירוע אותו לפני שנים שלוש
 ראה בן־יעקב בחצר. גגון פרנגרו אברהם

 את הסיר ידיו ובמו חמורה, הפרעה בכך
 מיש־ של הצעיר בנה החנה כאשר הגגון.

 של לחלונו מתחת אופניו את פרנגרו פחת
 האוויר את והוציא זה קצף בן־יעקב,

האופניים. מגלגלי

 פסק קנת, השופט של בראשותו ההרכב,
 מאסר־ — בחוק הקצוב העונש את לו

עולם.
הנא של סניגורו ז״ל, טומקביץ ברוך

 וביקש העליון, בבית־המישפט עירער שם,
ב חולה־נפש היה לקוחו כי לקבוע ממנו
 שחלקו המחמאות למרות אך מעשה. שעת

 יואל אגרנט, שמעון העליוניים, השופטים
 סירבו לסניגור, ויתקון ואלפרד זוסמן

ה בית־המישפט של בממצאיו להתערב
 כי ספק ״אין במפורש: אמרו הם מחוזי.

אח של הפתרון מתאים שלפנינו למיקרה
 את קיבל שטרם פתרון מופחתת, ריות
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-  1
 המועדון

 לחופשה •צא
אוגוסט בחודש

4.9.79ב* תתחדשנה התוכניות

 צעירים ערבי
 5 במועדז!

חדשה לחרבות
תל״אביב, ,5 הס רח׳

297263 טל׳
1

חרמים הדברת
 186 מ.ב. רשיון י• ל״י 250—ב־

ת ו י ר ח ה א נ ש  ל
 תל-אביב ,13 ברזילי רחוב

תל־אביב 614572 ,271625 :טלפונים

ה ר י כ ז ת מ י ט מ ו ט ו א

 מודעות קבלת
 העיתונים להל

המערכת במחירי

ס
□ ו ס ר י ל פ א י ד י א

 תל״אביב 110 גבירול אבן
אנטוקולסקי) (פינת

227118 ,227117 טלפון

 הביאה 1963 מארס בחודש בוקר באותו
 הצו את פינוי. צו בעל־הבית של בתו לו

 כי נראה מבית־מישפט. בעל־הבית השיג
לח לו גרמה הללו הצרות כל הצטברות

 היתד, פרנגרו מישפחת בני של שידם שוב
 אלה היו כי שוכנע בית־&ישפט בדבר.

 בו עלתה חמתו אולם שווא. מחשבות
 סופיה, על והתנפל סכין נטל והוא להשחית
כביסתה על שעה באותה רכונה שהיתר,

 בית־המישפט, רומז שאליו זה פתרון
 מצב נחשב שם ארצות. בכמה נתקבל

 את כמפחית בן־יעקב של זה כמו נפשי
 על שהעונש מאחר להריגה. מרצח העבירה

 בית־ יכול מינימום, עונש אינו הריגה
 כיום, עיניו. כראות עונש לקבוע המישפט

 זה. פתרון בישראל קיים לא אז, כמו
 הנאשם יורשע מחלת־נפש, הוכחה לא ואם

מאסר־עולם. ודינו ברצח
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