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 שלאחר בלילה שצויירה כפי רוזנפלד מה

מליבסון. נדיה שלו, המתמחה בידי מותו

 גורלי מיספר הוא שבע מיספו* ך*
;  בית־ שופט לומר נוהג היה |בחיי,״ | ;

 רוזנפלד. שלמה בתל־אביב, המחוזי המשפט
 התחתנתי לחודש וב־ל לחודש 7ב־ ״נולדתי

 בת־שבע.״ אשתי עם
 פט השי נפגעו לחודש, בשביעי השבוע,

 קטלנית. בתאונת־דרכים ואשתו רוזנפלד
לחיפה מתל־אביב בדרכם כשהיו זה היה

בחודש 7נ־ השופט-ונפגע אמו שרי!״ גוררי מיסנו הוא 7״

השונט
כיצד להבחין

 מכונית ליד הכביש על מוטל רוזנפלד שלמת
 ניתן בתמונה במשאית. שהתנגשה שלו הפג׳ו

ישבו שם המכונית, של הקידמי חלקה כל נמען

 הפקוע. השנדאלי הקידמי הגלגל את לראות ניתן כן ואשתו. השופט
 את במכונית שנהגה השופט אשת איבדה זה בגלגל מתקר כתוצאה
השופט. בגופת מתבוננים כשהם נראים חיילים ההגה. על השליטה

| | | | ל ו _ ח | | | | \  ל־ מתחת נמעכה רוזנפלד בת־שבע |1|11|
\111| | (=1111111□ מתו שהוטלה אחרי המכונית, גלגלי ■

מנסים למקום שהזדמנו נוסעים מההתנגשות. כתוצאה החוצה כה

 לא חודשיים לפני עד ההרוסה. למכונית מתחת גווייתה את לחלץ
 הלומדת מבתם, במתנה קיבלוה והם מכונית רוזנפלד לזוג היתה

הנהיגה. רשיון את חודש לפני קיבלה השופט, אשת בקנדה. רפואה

הבכיר, לבים מהנדס תואר הענקת לחגיגת
רו בת־שבע בטכניון. לימודיו את שסיים
 ליד החוף, ככביש במכונית. נהגה זנפלד
 הקידמי השמאלי בגלגל תקר אירע חדרה,

 את איבדה ית־שבע הפג׳ו. מכונית של
 המפריד השביל את חצתה בהגה, השליטה

 שבאה במשא־ת ונתקעה המסלולים בין
___________________________יייייל■ י

 דקות משר הכביש על מוטל נשאר פלד
 מת. או חי הוא אם שידעו מבלי ארוכות

ה בהדרה. לביתיד,חולים הובלו גופותיהם
 הסדינים את הרימה שם הראשית אחות
גי השופט, את זיהתה היא הגופות. מעל
 את זיהתה יכך אחר הי. עדיין היה הוא סה.

 אחותה. בת־שבע, גופת
רוזני לזוג היתר, לא שנה לפני עד

 מרייהייט, דבורה לשעבר, מזכירתו סיפרה
 הוא לעבודה. ברגל תמיד לבוא נהג ״הוא
 איך ששכחו המכוניות בעלי כל על צחק

ברגליים.״ להשתמש
★ ★ *1

הזיכרון מתור דמות
ם י38 ^ ת ^ ל ל ר א ^ ו ר ל ל ? י ש ד ו ח

 ה־ מכונית את במתנה להוריה השאירה
 החליטה בת־שבע עימה. שהביאה פג׳ו

 ולהגיע בטכניון, הלומד הבן את להפתיע
ב נוהגת כשהיא התוארים חלוקת לטכס

 שלה רשיון־הנהיגה את החדשה. מכונית
חודש. לפני רק קיבלה
 ב־ המחוזי בבית־המשפט כשנודע מייד

רוזנ השופט של פציעתו דבר תל־אביב
שוט תרומות־דם. של מיבצע התארגן פלד,
התייצ ופקידים, עורכי־וין שופטים, רים,

 יעקב שופט־השלום של לישכתו יליד בו
ולת בחדרה לבית־החולים לנסוע כדי סגל
 השופט עבור כי נפסלו. רובם דם. שם רום
.0 — הנדיר הדם סוג דרוש היה

 ב־ עלו חייו את להציל הרופאים מאמצי
)26 בעמוד (המשך

פנצ׳ר
השוריי

נר בה התאונה, של סקיצה
 מכונית התנגשה כיצד אה

הנגדי, ומסלול שומעה רתשאיח


