
במדינה
 )58 מעמוד (החשו
בי הוא ללקוחתו. ביותר הטובים

 ודו״חות קציו־מיבחן, תסקיר קש
 בית- בפני והירצה פסיכיאטריים.

 של הקשה ילדותה על המישפט
 הנפשית העזובה על הנאשמת.

 שגדלה כך על חלקה. מנת שהיתה
 ית.5 של חמימות וללא אב ללא
 ניסתה הללו הדברים כל על וכי

מות בקניית עצמה את לפצות
רות.

 גם הפעם היתה הסניגור בידי
 סוף הנאשמת. של לשיקומה הדרך

הרא בפעם עתה זה נישאה סוף
 היודע וחם. משכיל לאדם שונה

 לבית־ עימה בא אשר עברה. על
 לה שיעזור זה והוא המישפט,
הפשע. מעולם להיחלץ
 בן־ דוד השופט כי היה נראה

 הנלהב. מהטיעון הושפע אופיר
מא שנת של עונש עליה גזר הוא
 עונש־המא־ את והפעיל בפועל סר

 השופט אך עליה. תלוי שהיה סר)
חו יהיו העונשים שני כי קבע,

 לרצות עליה יהיה ולכן פפים,
בלבד. אחת מאסר שנת
 מבית- וביקש הסניגור קם אז

 המאסר ביצוע את לדחות המישפט
 שתהיה מנת על חודשים, בשלושה

 המדינה נשיא אל לפנות שהות לו
עבורה. חנינה ולבקש

 היה נראה יכודת. של עניין
 הסאה את הגדישה זו בקשה כי

ו הראל חרותה התובעות. אצל
 ואז מתלחשות, נראו חן דבורה

״נר לשופט: ואמרה דבורה קמה
 יותר כאן לכת מרחיקים כי לי אה

 היתה אילו אחר. מקרה בכל מאשר
 ולה המצוקה, משכבות נאשמת זו

 היתה היא גם האם ילדים, שלושה
 שי- מצד המיוחד בטיפול זוכה

 מ־ כזו ובהתחשבות רות־המיבחן
״ בית־המישפט ך

 חייכו בר־אופיר השופט עיני
ל אמר והוא למשקפיו, מבעד

 היו לא המצוקה ״שכבות : תובעות
 דרור את תלעצמן להרשו יכולות

מקרין.״ ן
 ביצוע את דחה בית־המישפט

כמבוקש. המאסר

והסוע הקצרים לחייו קץ החיפאי
רים.

 אביו מישפחתית. טראומה
הצלם הוא עגור, עודד גל, של

גל. של בנפשו חותמם את עו
 עצוב כנער גל נודע חבריו בין

 הוא תמידי. כמעט באופן ומדוכא
מיסג־ ללא החיים כי להתלונן נהג

ליאת) ידידתו (עם עגור מתאכד
והים המצלמה

כפעולה עגור צדם
סיכוי של שמץ בלי

אדם דרכי
האחרונה הלחיצה

 או הקשה ילדותו האם
 לגל גרמו שגחל האכזבות

?חייו? קץ לשים
 ההדק, על עגור גל לחץ כאשר

 ה־ זו היתה לא האחרונה, בפעם
 שאותה עליו האהובה :!צלמה
■;פעיל.

אח אחדים ימים שעבר, בשבוע
הצעיר שם ,22ה־ הולדתו יום י

 הוריש הוא חיל־הים. של הראשי
 הגדולות האהבות שתי את לבנו

 על אולם והים. המצלמה חייו: של
 רישומו את הטביע גל של ילדותו
 ארבע, בן היה כאשר נוסף. מאורע
 נעמי, מאשתו עגור עודד התגרש

 חדשים לבני־זוג נישאו והשניים
במהירות.

 סבתו, לבית הועבר עצמו גל
ב להתחנך נשלח יותר ומאוחר
 ב־ לימודיו את סיים כאשר קיבוץ.

 להתגורר עבר היסודי, בית-הספר
 השייכת בדירה בתל-אביב, בגפו

 המישפחתית הטראומה לחיל־הים.
הטבי מההורים ׳־י הי־ והניתוק

 וכי עליו, קשים מישפחתית רת
 אימו של בבתיהם בנוח חש אינו

ואביו.
בצי העיסוק נכזבת. אהבה

 אביו, בהשראת בגל שדבק לום,
 16 בן כשהיה חייו. אהבת הפך

 וגל יום־הכיפורים, מילחמת פרצה
 ל־ שיצא לצוות־צלמים הצטרף

ה הצלם היה הוא שדות־הקרב.
באו במצלמה שאחז ביותר צעיר

מילחמה. תה
 היתד, לצה״ל התגייס כאשר
 הצלם הפך הוא ברורה. בחירתו

 עורכי במחנה. צה״ל ביטאון של
 את עליו גומרים וכתביו העיתון

 כשהשתחרר, מצטיין. כצלם ההלל
 השנייה, לאהבתו לפנות גל ניסה
ה לצי להצטרף ביקש הוא הים.

 מועמדים עודף בגלל אך סוחר,
בקשתו. נדחתה

 של בקאריירה לפתוח החליט גל
 להוריו פנה הוא צלם־עיתונות.

ו ציוד־צילום עבורו שירכשו כדי
 של הכספי מצבם אולם מעבדה,
 להיענות להם איפשר לא ההורים

 המתוסכל והצעיר לבקשתו, מייד
לייאוש. נתפס

 נידו־ על מספרים גל של חבריו
נש רבות ופעמים בתיהם, בין דיו
 להתמודד כוח לו אין כי טוען, מע

ב רואה אינו וכי החיים, עם יותר
 את להגשים סיכוי של שמץ אופק

שאיפותיו.
 עגור גל נסע שעבר הרביעי ביום
 בבת- אימו בדירת ולן לחיפה,

 חבר-ילדות אצל ביקר הוא גלים.
אותו. וגנב ברשיון, אקדח שהחזיק
יצ כאשר בבוקר, החמישי ביום

 באקדח גל אחז לקניות, אמו אה
 הוא בחדר־האמבטיה. והסתגר
 ר לרקתו קנה־האקדח את הצמיד

 האחרונה בפעם ההדק על לחץ
בחייו.

, עמיחי איתן
^£9 מזיקים הדברת

 (ג׳וקים), תיקנים להדברת מומחים
 ובגדים. ספרים חרקי עץ, תולעי

ורכושך. בריאותך על בשמירה
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לכבוד
 שרץ פלטו שמואל ח"כ
 32 בן־יהודח רדו׳

תל־אכיכ.
הנכבד, שרון כנסת חבר
 בהענקת הרבה נדיבותך על מודה אני
שלנו. המילגות לקרן — ל״י 30,000.

 מר — למזכירך נמסרה 16551 מס׳ קבלה
וילדר.
 על ולהקל לסייע נוכל לתרומתך הודות

בלימודיהם. חברינו
 חלוקת לטקס להזמינך נשמח כבקשתך
המילגות.
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מעוז יעקב

הארצי הוועד יו״ר

22316 הזה ;עולם |9


