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אנשים
ה רק ד ■ודעת פו

 אינו פרס ששמעון השמצה רק זוהי
 ב־ ,השבוע אידיאולוגיות. בבעיות מתעסק

 ומה דעתו מה פרס נשאל באפקה, חוג־בית
 שר־הבטחון סגן השיב לסוציאליזם. יחסו

 קברתי כצנלסץ כרד עם ״יחד לשעבר:
 • מארבס." קארל של הקאפיטל את

 אלמו״ שיוסף ועד התחתן, שטולידנו מאז
 לא לכנסת, ברשימה כבוד מקום קיבל גי
 בדיחות. הרבה כך כל בארץ לשמוע זכו

ונעלמו. נשכו כבר טולידנו על הבדיחות
 וטריות. חדשות עדיין אלמוגי על הבדיחות

 דיקן־כבוד להיות לאלמוגי כשהציעו למשל:
 מרק־ ״פחות ענה: הוא האוניברסיטה, של
 אחד, בוקר • להיות.״ מסכים לא אני טום

 לו נסגרה רפ״י, למטה אלמוגי כשבא
 ״איזה בכעס: אמר הוא הבוהן. על הדלת

לא אני וכבר התחיל רק מזל, בלי יום
מ־ רוצים מה ובכלל, לחתום.״ יכול

השכלה לו להיות יכולה איך אלמוגי?
 העממי בית־הספר את כשגמר אם תיכונית

 יש לאלמוגי • בגיל־גיוס? היה כבר
ב היו כשכולם כי ים־תיכונית. השכלה
 ביקש אחד יום בים. היה הוא תיכון,

 פגישה לו לקבוע שלו מהמזכירה אלמוגי
כות ״איך המזכירה: שאלה הרביעי. ליום
 יודעת ״את ה׳?״ עם או א׳ עם רביעי, בים

 הפגישה את לי ״תקבעי לה, ענה הוא מר״״
• החמישי.״ ליום אומ אלמוגי של האמא י
 מני־ יהיה שבני יודעת הייתי ״אילו רת:

 תיכון!״ לבית־ספר אותו שולחת הייתי סטר,
 ענה: רפ״י, זה מה אלמוגי נשאל כאשר •

יודעת!״ פולה ״רק
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שיקה ד נ הלח* ע
 ורשמית, חגיגית פנים בקבלת בתל־אביב,

 ג׳ו* בישראל, בריטניה שגריר ערך אותה
, ת י  שגריר הפך הארץ, את צאתו בטרם ב

ההתעניי למוקד פאולם, דולף גרמניה,
 התאקלם, הוא איך לראות באו כולם נות.
 לעשות הגדיל ידידיו. הם ומי הרגשתו מה

 לקצין ידידות בהפגינו ל, ג ם ויי מאיר
 חיבק סתם הוא בהתחלה לשעבר. הוזרמאכם

 ונשק הנוכחים על הביט כך אחר אותו.
 הוסיף בטחון, ליתר לבסוף, הלחי. על לו

! השניה. בלחי נשיקה עוד  היותי עובדת •
 לאריק כלל, בדרך הפריעה, לא יהודי

ל הפאריסאי נזונד לה של סופרו רול!/
 עבד־־אל־ גמאל אפילו המרחב. ענייני

 שנולד למרות ברצון, אותו קיבל נאצר
 סיד־ רולו פירסם לאחרונה אולם במצריים.

 רוגזם את שעוררה יוון, על רת־מאמרים
 מנהיג כך על כתב שם. הימין חוגי של

ו יהודי, הוא רולו מר פלא. ״אין יוזני:
 עוד היוונים את שונאים היהודים כי ידוע
מוקדון.״ אלכסנדר מימי

□ רחמנים בני רחמני
 עסקן את עורר האחרון, השביתות גל

 מסקנתו: למחשבה. ידלין אשר מפא״י
 לכן רחמנים, בני רחמנים הם היהודים

 ידלין: הסביר כהלכה. לשבות מסוגלים אינם
 בזמן החליטו למשל, החולים בתי טבחי

 לכן החולים, את להפקיר לא שביתתם
 סבל מי כסידרו. האוכל את להם נתנו

 למשל קחו או, לעבודה. חבריהם מהשביתה?
 הרופאים האחרונה. הרופאים שביתת את

 כך בהם. לטפל המשיכו בחולים, התחשבו
 חולה. אף מת לא השביתה שבזמן קרה

 שכרע רופא, היד, עת באותה היחידי הנפטר
 האחרון הכיבוש !*! העבודה. עומס תחת

 לה יש פאנאמה. היא ירקוני יפה של
 ועוד בטלביזיה, ביום הופעות שתי שם

 בטל־ מהופעותיה באחת ושם. פה הופעות
 חברת המייצגים אמרגניה, ביקשו במיה,

ענ הם מוצריהם. את להבליט תכשיטים,
 הפקידו, רב־ערך, יהלומים ענק ליפה יי

 ב- באולפן. משטרה משמר בטחון, ליתר
 המש־ מפקד ניגש התוכנית, שהסתיימה רגע
 מעליה הסיר בנימוס, קידה קד ליפה, מר
 בזמן ללכת התחיל לרביזור # הענק. את

בירו לאחרונה כשהוצג ההוכחה: האחרון.
 הכרטיסים נמכרו האומה, בבנייני שלים,
 סנאי יוסי כשיצא ההצגה, בגמר בחטף.

 העו־ תיאטרון מנהל של בחברתו מהבניין,
צעין־ אליהם ניגש ׳קי'3ר אשר נית,

 לא הוא לשתות. להזמינם ביקש אלמוני,
את עורר אך תיאטרון, חיכב להם נראה

בכר מספסר ״אני יסביר: סקרנותם.
לכם!״ מגיע :ם. טיסים
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 חנוכה. הסביר כלום,״ זה על יודע לא ״אני
 עסיס.״ בבית־חרושת עבדתי הרצח ״ביום
הו הצעיר, נשבר החוזרות בחקירות רק

 סבאח ממנו ביקש ד,מיקרה ביום כי דה
 לקחת ״כדי הנרצח של ביתו אל איתו לבוא
מכנסיים.״ זוג משם

 ראיתי אחר־כך ורק לדירה, נכנס ״פינחס
 ונכנס המדרגות בחדר מופיע הנרצח את

 דקות, כמה חיכיתי בחוץ. נשארתי פנימה.
 חזר.״ לא פינחס אבל

וקו צעקות לדבריו, שמע, הוא פתאום
ה מן עולים מתקוטטים אנשים של לות

 הדלת את ״פתחתי הרצח. אירע שבה דירה
 משם.״ הסתלקתי מתקוטטים. שהם וראיתי

★ ★ ★
? מחוגי־השעון נעצרו מתי

 את הצעידה חנוכה אשר של ודאתו ך■*
 החגורה קדימה. גדול צעד !המשטרה !

שר,מש־ לאחר והתהדקה, הלכה סבאח סביב
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 הצעיר ידידה בחברת מהעבודה, לפנות־פרב
ברצח. כחשוד מכן לאחר מה זמן שנעצר

 שבה בדירה הכיסאות, אחד על מצאה טרה
אצ טביעת ועליו דם של כתם הרצח, בוצע

החשוד. של בעותיו
נסיב החקירה בתחילת שנראו העדויות,

ויו יותר ממשיות עתה נעשו גרידא, תיות
 חרב־ לשמש עשוי זה פרט דווקא אולם תר.

 התגלה זו בנקודה כי התביעה. בידי פיפיות
ה בתולדות ביותר הנדירים המיקרים אחד

 מסוג שהוא הנרצח, של דמו בארץ: פשיעה
 החשוד, של לדמו לחלוטין זהה ביותר, נדיר
תת־קבוצה. לאותה אף שייך
 שהחשוד לעובדה זו עובדה לצרף אם

הנר בבית קרובות לעיתים להתגלח נהג
ב המוכן מן לזכות הסניגורית עשויה צח,

 באותו התגלה שהחשוד מאוד: מוחצת טענה
 פניו את חתך הרצח, לפני אחדים ימים חדר

בידו. נשען שעליו הכיסא את בדמו מיהם
טבי שאלת את התביעה תעלה אומנם אם

 משפטי קרב להתפתח עשוי האצבעות, עת
זו. נקודה סביב מעניין
 לדו־קרב נושא לשמש העשוי שני פרט
ה בוצע שבה בשעה קשור מרתק משפטי

 החשוד כי בחקירתה העלתה המשטרה רצח.
 פתח עד הנרצח, אשת ידידתו, את ליווה
 בטווח הזמן. כל במשך אז, עד והיה ביתה

 היא הפתח, ליד שנפרדו, לאחר ראייתה.
 וגילתה הדלת, את פתחה במדרגות, עלתה

 היה זה דם. של שלולית בתוך בעלה את
 הבדיקה, מימצאי לפי .17.30 לשעה סמוך
̂  שהגופה לפני בלבד קצר זמן הרצח בוצע

 לכל או כן, לפני אחדות דקות — נתגלתה
קלה. שעה היותר

ה על שהורה שעון היה הנרצח של בידו
 וחסרת־ פעוטה שעובדה יתכן .13.30 שעה

 חזק. קלף הסניגוריה בידי תיתן זו חשיבות
נעצ מחוגי־השעון כי לטעון עשויה ההגנה

 נאבק שהנרצח שעה נחבל שהשעון מפני רו
.13.30ב־ נערך שהרצח מכאן — חייו על

 סבאח, שפינחס יתכן לא אחרות: במילים
 כל אז עד והיה הנרצח, אשת את שליווה

 שעה באותה ביצע ראייתה, בתחום הזמן
רצח. מעשה אחר ובמקום

 עורך־ סבאח, של סניגורו השבוע כשעמד
 בבית־המשפט קנת, נתן התל־אביבי הדין

 ••י באשמה, מודה אינו כי מרשו בשם והודיע
ה כי להישבע מוכנים רבים משפטנים היו

ה המשפטיים המוחות אחד שהוא סניגור,
 הפתעות למשפט מכין במדינה, מבריקים

רבות.
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