
 וקרובו עמית מאיו שד דוחו - עמית נוח
 ברמן ״וני הוא ו1קר״ מינאי ח״נ שד
 את בפח הניד והוא - עירהנומד שר

ופסיכולוגית גרפולוגית ורוקו, וכריה הקבלן
לי ך ע  עמית נוח השם אומר זיכרון כ
 עמית נוח נדון שנים ארבע לפני משהו. *

 מאסר חודשי לתישעה מקריית־טיבעון
 באש על־תנאי, מאסר חודשי 26 ו בפועל,

 הואשם עמית וזיופים. הונאה מעשי מת
 חברה אורן יצחק עם במשותף שהקים אז

חז בשם  למבו אינסטלציה לשירותי א
 שטרות נתן הוא האישום, כתב על־פי טחים.

 שביצע בתל־אביב, אחדות לדפוס מזוייפים
 הואשם הוא כן כמו הדפסה. עבודות עבורו

 ובהונאות מזוייפים ושטרות צ׳קים במסירת
 קבלני- עם שחתם בהסכמים שקשורות

 שגם אינסטלציה, עבודות לביצוע מישנה
מזוייפים. שטרות מסר הוא עבורן

ה ח מ מו
שחקים ^ לסיפדי-מי

רי תברר ח א  השתחרר שעמית ש
 פעל הוא הפעם לסורו. חזר הוא י■•

 אנשים הונה הוא בחיפה. מגוריו, ממקום
 נגדו מגישים שחלקם הארץ, בצפון רבים

בועה מתוך וחלקם, מישפטיות, תביעות

אותו. לשכוח מעדיפים זמן, וחוסר
 כספית, רק לא שנפגעו הקורבנות אחד

 הפסיכולוגית היא שלהם, במוניטין גם אלא
מטיבעון. איילון עופרה

איילון: סיפרה
 נפתלי. בני־הזוג דרך עמית את היכרתי

 עמית, את הכיר פסיכאטר, שהוא הבעל,
 שפגשתי לפני לי אמרה אף אסתר, ואישתו,

 מישהו לך אכיר אני ״עופרה, עמית: את
 איש לך להכיר מתכוננת אני יוצא־דופן,
 מישהו אז חיפשתי דווקא אני רעיונות.״

 חיברנו ואני המנוח סגל זאב ד״ר כזה.
 תוך נשואים. זוגות של בעיות על ספר
אמו פסיכולוגיים, ומישחקים סיפורים כדי
קומוני בחוסר שנמצאים בני־הזוג, רים

 הספר, ביניהם. תיקשורת ליצור קציה,
 היה החדש, הנישואין חוזה המקורי ששמו

 זקוקים היינו אך מבחינתנו, מוכן כבר
 משום לאור, הספר בהוצאת שיטפל למישהו
בכך. לטפל מסוגלים היינו לא ששנינו

 בקיאות גילה הוא עמית, את כשפגשנו
 אינו שזה טען הוא בסיפרי-מישחקים. רבה
 במישחקים שמדובר ומכיוון רגיל, ספר

הספר את לרשום יש מישחק, ובכרטיסי

 מצביעה קורן חנה הגרפולוגית
1# י י-  מחלות־היל־ איתור מישחק על \

 המידע ושאת עמית, נוח הגה שאותו דים,
נפתלי. אנטוניו הפסיכיאטר סיפק הרפואי

 על־ אך כך, נרשם אומנם הספר כפטנט.
 כמובן עצמו את מינה עמית המו״ל. שם

 להיות והפך בכך, שהרגשנו מבלי למו״ל,
 בכובד־ לכך התייחסנו לא הפטנט. בעל
 דעתנו על העלנו שלא משום הראוי, ראש

אפשרית. בהונאה שמדובר
 מאדיר. ספר־כיס יהיה שזה רצינו אנו
קיש מישל ירושלמי, לגרפיקאי פנה עמית

 איורים 200מ־ יותר עבורנו הכין והוא קה,
 רציני, כגרפיקאי קישקה, לספר. מסובכים

 בלוח־הזמ־ לעמוד כדי מכיסו הון הוציא
 מעמית. הכסף את שקיבל לפני עוד נים,
 ביופיו, מרהיב לדוגמה, ספר לנו הכין הוא

כסף. מאוד הרבה לו שעלה קשה, בכריכה

 ללא חוזה
עורך־דין ^

 לארצות־הברית, עמית יצא ינתיים ך״
 להוצאת־ הספר את הציע הוא שם

בניו־יורק. ספרים
 שמדובר להבחין התחלתי מסויים בשלב

 שסגל ביום וממני. מסגל שחושש באדם
 שהוא בטענה לחו״ל, עמית ברח נפטר,
נגדו. צו־עיכוב אוציא שאני פוחד
הראשו בפגישותינו להיזכר התחלתי אז
 חוזה, נכתוב שאנו כך על עמד עמית נות.

 אך רוצים, שאנו מה כל את בו שנרשום
 לעורך־דין. ניגש לא ואופן פנים שבשום
 חשדנו לא שאז משום זה, לתנאי הסכמנו

 שהפירסום כתוב היה בחוזה כלל. בו
 אנו חשבונו: על הם ההפצה והוצאות

 לעשרת עד הספר ממחיר אחוז 12 נקבל
 מעל אחוז 18ו־ הראשונים, העותקים אלפי

 ההפצה תמורת עותקים. אלפי לעשרת
 החל אחוז 18 נקבל שאנו נהתם בישראל,

הראשון. בספר
 התברר בניו־יורק מישהו שאיתרתי אחרי

 כפי לא אך בחנויות, נמצא שהספר לי
 שונה הספר שם איתו. סיכמנו שאנו

 ובמקום שונה, הפורמט ביחד; למסתדרים
 עם ספר יצא-לאור קשה, כריכה עם ספר

 שנתלשים. דפים בצורת לא דקה, כריכה
 ל־ לכרטיסיות להפכם יהיה שאפשר כדי

רגיל, ספר בצורת אלא זוגות, בין מישחק

ה כל לזוגות. פסיכולוגיים מישחקים על
נעלמו. מהספר וחלקים שונו, איורים
 עשיתי בפח. שנפלתי הבנתי עתה כבר

ואכן עמית, את לאתר שביכולתי מה כל

 אותו מצאתי ,1981 ביוני 1ב־ שנה, לפני
 מישבצות, נייר על קורה. מה ושאלתי

 שהוא טען אשר המפיץ לי ענה בכתב־יד,
״בחודש :בעולם המו״לים גדולי את מכיר

 מפיץ שעמית האלקטרוני, האזעקה מכשיר של השני החלק
בעל־ עם נשאר זה חלק פייג׳־אלרט. חברת של בארץ,

 ולצפצף. להבהב מתחיל האיתורית מכשיר ריכבו, את לפרוץ מנסה מישהו וכאשר הרכב,
בשום־מקום. מופיע לא ששמו למרות ההמצאה, מאחורי מסתתר שהוא טוען עמית
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