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 את לעשות אלך אני חודשים כמה
 שזה חושב לא אני לא, משוגע? עצמי
 טוב יותר צודק. שלך העורו־רין כדאי,

מקן־הקוקיה.״ בית־סוהר
 ציון ניסה הוריו עם הבאה בפגישה

שלו. השיגעון תוכנית את להם למכור
עורך־ עם דיברו כי לו אמרו הם אולם
החדש, עורר־הדין עם וגם הישן הדין
ציון. של מתוכניתו אותם הזהירו ואלה

 שזה אמרו עורכי־הדין ציון, ״תראה,
 או ברצח שנאשם למי רק כדאי

 יותר של עונש עליה שיש בעבירה
 בתור אולי אז כי שנה, מעשרים

 מבית־ לצאת יצליח חולה״נפש -י
מבית־הסוהר. שיצא לפני המשוגעים

 כמה של עונש שבגלל אמרו הם אבל
 אם אפילו מדי, גדול סיכון זה שנים
בית״סוהר.׳׳ על בית־חולים מעדיף אתה

 קרא הדיון, מועד הגיע כאשר
 ציון לפני כתב־האישום את השופט

שבה בפריצה נאשמו הם ומרדכי.
 קודמות. פריצות שתי ובעוד נתפסו
עורך־דין, על־ידי מיוצג היה מרדכי

התביעה. עם עיסקת־טיעון עשה הוא
 נמחקו הקודמות הפריצות שתי

 שבה בפריצה הודה הוא מכתב״האישום,
מפקדו עליה. והורשע ציון, עם נתפס

העידו שלו וחבר אמו בצה״ל,
 התרשם בית־המישפט כעדי־אופי,

 שהביע הכנים החרטה מדיברי מאוד
 שנה עליו וגזר בבית־המישפט, מרדכי

 מאסר שנה ועוד בפועל מאסר וחצי
על־תנאי.

הקראת עם מייד טען ציון
 בדיקה רוצה שהוא כתב־האישום
דרי את להצדיק כרי פסיכיאטרית.

 ידיו הזמן, כל בעיניו ממצמץ היה שתו,
קטנות, פיסות־נייר הרף ללא קרעו
 את וקילל השתולל לפעם מפעם

 להישלח זכה הוא בית־המישפט.
לחולי־נפש, בבית־חולים לבדיקות

בריא. או חולה הוא אם אבחנה לשם
 ציון את לבקר הסניגור בא כאשר

 אושפז שבו לחולי־נפש בבית־החולים
 כל־כך ציון כבר היה לא בדיקות, לשם

 על האוכל, על התלונן הוא שמח. י-
 איננו כי טען הוא הצוות. ועל החברה

 חולם שהוא מכיוון לישון, יכול
 התרופות כי אמר הוא חלומות־זוועה.

 סחרחורת לו גורמות מקבל שהוא
 מדוכא נראה היה ובכלל וכאבי־ראש,

לחיות. רצון וחסר
 הגיע הבאה בית־המישפט בישיבת

 כי קבע הרופא מבית־החולים. הדוח
 כזה ומצבו בסכיזופרניה חולה ציון

 עם קשר ליצור לו מאפשר שאינו
 לעמוד יכול הוא אין כן ועל הסביבה,

צו־אישפוז. הוציא בית־המישפט לדין.
מבית־ מרדכי השתחרר שנה כעבור

 בבית־ ציון את לבקר והלך הסוהר
 כמו נראה ציון הזדעזע. הוא החולים.

 היו ועיניו חיוור היה הוא עצמו, של צל
 את הכיר בקושי הוא בחוריהן. שקועות

 עוקבים ״הם איתו. לדבר ופחד מרדכי
 להוכיח רוצים הם כי הזמן כל אחריי
 וישימו אותי ישפטו הם ואז בריא, שאני
 ציון לבסוף אמר בבית־הסוהר,״ אותי

פיו. את מכסה כשידו למרדכי,
מרדכי, את שליוו ציון, של הוריו

 צדק כמה רואה ״אתה ובכו. לידו עמדו
 כדאי שלא אמר הוא שלנו? עורך־הדיו

 נשפט היה אם משוגע. ציון את לעשות
נגמר. היה והכל יוצא היה כבר איתר
 אם ייצא, הוא מתי יודע מי כעת,

בכלל.״

וחובט■ ניתוח
ן  לטיפול לחוק (א) 6 סעיף סי ל {

 בית־המישפט יכול בחולי־נפש,
 רפואיות, ראיות שקיבל אחרי לקבוע,

 לדין לעמוד מסוגל אינו הנאשם כי
 זו החלטה חולה־נפש. היותו מחמת

 כי האחד: חלקים. משני מורכבת
 מוכרת, ממחלת־נפש סובל הנאשם
 או נברוזה ולא פסיכוזה כלומר

 בגלל כי השני: החלק פסיכופטיה.
 מסוגל הנאשם אין זו מחלת־נפש

 דיונית, היא זו החלטה לדין. לעמוד
 נדחה הנאשם של מישפטו כלומר
זו. סיבה בגלל

בית־המישפט ממנה בדרו־כלל

 אי־שפיות, הטוען לנאשם סניגור
 זאת. מחייב איננו שהחוק למרות

 נאשם לשלוח רשאי בית־המישפט
 צד כל בקשת על־פי רפואיות לבדיקות
שלו. מיוזמתו ואף במישפט,
 את לקבל בית־המישפט החליט

 (א), 6 סעיף פי על אי״השפיות טענת
 של אישפוזו על להורות הוא יכול

 של שיחרורו על להורות יכול הנאשם:
 איננו מצבו אם אישפוז, בלי הנאשם
 על להורות. ויכול אישפוז; מצריך
אשמתו. לבירור המישפט, המשך

 על ציווה שבית״המישפט במיקרה
 ועדה אם רק המישפט יחודש אישפוזו,

 של שיחרורו על תורה פסיכיאטרית
 והיועץ־המישפטי האישפוז, מן הנאשם

 ההליכים חידוש על יורה לממשלה
 נהוג, בדרך־כלל נגדו. המישפטיים

 מבית־החולים משוחרר נאשם שאם
 שנתיים־ על העולה תקופה אחרי

 הדיון את מחדשים אין שלוש,
 מבית־החולים יוצא הוא אם במישפטו.

 את מחדשים יותר, קצרה תקופה אחרי
רגיל. לדין עומד והוא נגדו, המישפט
 צו־ בלי הנאשם משוחרר כאשר

 ללכת הנאשם יכול נגדו, אישפוז
 בית־ מוסמך כזה במיקרה לביתו.

 של ביטולה על להחליט המישפט
 המישפט, חידוש ועל הפסקת־הדיון

 המתבססת המדינה, של בקשמה על־פי
 כי הקובעת רפואית חוות־דעת על

השתפר. הנאשם של מצבו
 נאשם של במישפטו הדיון המשך

 יכול לדין לעמוד בלתי־כשיר שהוכרז
 סניגורו. בקשת על־פי רק להתקיים

 זה במיקרה יכול בית־המישפט אולם
 הגיע אם הנאשם. את לזכות רק

 של לזיכויו מקום נמצא שלא למסקנה
 את בית־המישפט יפסיק הנאשם,

 ישתפר כאשר רק יחודשו הם ההליכים.
הנאשם. של מצבו

 בחולי־ לטיפול לחוק (ב) 6 סעיף
 לגבי המהותית ההחלטה את קובע נפש

 בית־ מחליט זה במיקרה חולה־נפש.
 כי רפואית, חוות־דעת על־פי המישפט,

 הוא האיש נאשם שבו המעשה בשעת
 ידע לא או המעשה מהות את הבין לא
 מחלת־נפש בגלל עושה, הוא מה

בו. המקננת
 פירושה (ב) 6 סעיף פי על החלטה

 המעשה, את עשה אומנם האיש כי
 בוצע אילו לעבירה נחשב שהיה

 בגלל אולם נורמלי, אדם על־ידי
 בר־עונשין. הוא אין שלו מחלת־הנפש

 בפרשה, הדיון את מסיימת זו החלטה
 אפילו שנית, לדין להעמידו ואי־אפשר

 כבר והוא השתפר מצבו הריון ביום אם
בריא.

 רפואית תעודה
לפרקליט

 לבקש מהססים רבים אשמים ך
 הרפז, שרגא פסיכיאטרית. לבדיקה

 בפלילים, שוב הסתבך אשר השחקן,
 לבדיקה ללכת בתוקף השבוע סירב

 הנאשמת אלקיים, מיכל פסיכיאטרית.
 לשם לבית־חולים נשלחה ברצח,

 פעולה לשתף סירבה אך הסתכלות,
לבית־המעצר. והוחזרה

 בית־המישפט קבע זאת לעומת
 הוא כי קראוס שמוליק הזמר לגבי
 בגלל כרגע, לדין לעמוד מסוגל איננו

 באישפוז. נמצא והוא מחלת־נפש,
 הנאשם תימור. מתתיהו עורך־הדין

 ברמת״גן, אשתו את לרצוח בנסיון
 פסיכיאטריות, לבדיקות הוא גם נשלח

 סובל הוא כי רפואית תעודה ונתקבלה
 שהפרקליטות בעוד ממחלת־נפש.

 על יחליט שבית־המישפט מבקשת
 שהוא מכיוון תימור, של אישפוזו

 ולחדש לדין, לעמוד כרגע בלתי־כשיר
 מצבו ישתפר וכאשר אם מישפטו את
 אוריאל עורך־הדין סניגורו, מנסה —

 כי בית־המישפט את לשכנע גניהר,
 בעת גם במחלת־נפש חולה היה תימור
 אז היה לא כן על וכי המעשה, ביצוע
פלילית. מבחינה אחראי

 בפיצוץ שנאשם מי אבן, רוברט
 בלב ברימון אשתו של מכוניתה

 להסתכלות, הוא גם נשלח תל־אביב,
 העבירה. של המוזרות נסיבותיה בגלל

 בנפשו בריא הוא כי קבעה הבדיקה
■ אלון אילנה למעשיו• ואחראי

נהדרים טיולים
י ביותר המרתקים במסלולים
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