
 דחם חנויו-והניחו שגי את *ירו הבלשים
אותו רתנוס נוי - חופשיים להסתובב

 חשוד שהוא ידעתי לא לו. ועזרתי לעזרה
 עוזר הייתי לא זאת, יודע הייתי לו ברצח.

 תמונתו את ראה לא אם התובע לשאלת לו.״
ה ובטלוויזיה, בעיתונים אברהם חיים של

 עיתונים לקרוא יודע שאני אומר ״מי שיב:
בבית?״ טלוויזיה לי ושיש

ר3 ומוות ד ה! ד חגיג ל
)25 מעמוד (המשך
 לילה אותו של המאוחרות בשעות תוהו.

מפצעיו. מת הוא
התייפ הלילה,״ כל לישון יכולתי ״לא

 המתמחה שהיתר, ),23( מליכסון נדיר, חה
 סיפרה מוונצואלה, חדשה עולה נדיה, שלו.

 אבא. כמו לי היה ״הוא בעיניה: כשדמעות
 היה הוא הורים. בלי לבד, בארץ גרה אני

 בכל מתייעצת הייתי ואיתו לשלומי דואג
האישיות. בעיותי

 התיישבתי לישון. יכולתי לא ״הלילה
 לא אני הזיכרון. מתוך דמותו את וציירתי

לה כדי אולי זה. את עשיתי למה יודעת
 גדולה אבידה היתד, זאת עצמי. על קל

בשבילי.״
★ ★ !★

?ילדים - הכסף כ?
 עד רוזנפלד שלמה עבר ארוכה דר ^

 נולד הוא מחוזי. שופט לדרגת שהגיע (
 יש ולתל־אביב ,׳לי שנה. 60 לפני בארץ

 לומר. נוהג היה יום,״ באותו יום־הולדת
 קטן כפקיד שלו הקאריירה את החל הוא

 ברנארד המפורסם עורך־הדין של במשרדו
במ משפטים למד עבודתו כדי תוך ג׳וזף.

 מפקד גם והיה להשכלה־בכתב הבריטי כון
בהעוז.
ל רוזנפלד יצא העצמאות מלחמת לפני
 שהסמיכו הבחינות את שם עבר לונדון,

 עוד עם רכש כשחזר לעריכת־דין. אותו
 למרות ג׳וזף. של משרדו את שותפים שני

עצ על קיבל כעורך־דין, שיגשגו שעסקיו
כשופט־שלום. מינוי שנים 15 לפני מו

בר ישנה בדירה צנע חיי חי חייו כל
הש כספו כל את בתל־אביב. בלפור חוב
 ״פיס־ בניו. לשלושת השכלה בהקניית קיע

 חייו,״ השקפת את שיקפו שלו קי־הדין
שלו. המתמחה סיפרה
 בבעיות ממשפטים בעיקר הושפע הוא
 נהג אלה במיקרים לפניו. שהובאו אישות

 בטרם להתפשר הזוג לבני להציע תמיד
 חודשים ארבעה לפני המשפטי. בדיון החל

 ילדים. 3 שלהם זוג למשפט בפניו הופיע
 מבזבז בעלה כי בטענה גט תבעה האשד,

לכל כסף לה נותן ואינו משכורתו את
 לשלם חייב היה כי טען הבעל הבית. כלת

 ראה רוזנפלד ובמכולת. הדירה על חובות
 את חייב הוא להתפשר. נוטים הזוג שבני
לא חודש מדי משכורתו את למסור הבעל

 כל את לפרוע התחייבה האשה ואילו שר״
זה. בכסף המשפחה חובות

 לדיון, בפניו שהובאו מזונות בענייני
 מינימליים. סכומים לפסוק רוזנפלד נהג

תב מפורסם, ספורטאי של לשעבר אשתו
 לחודש ל״י 500 של מזונות ממנו עה

 שלילדה הסבירה היא היחידה. בתם עבור
 לרקוד, לומדת היא גדולים: צרכים יש

 ופסנתר. באקורדיאון נגינה לומדת והיא
 הבעל של שמשכורתו לרוזנפלד כשהתברר

לא פסק לחודש ל״י 650 על עולה אינה
 ברירה, אין ״אם מזונות. ל״י 200 רק שר,

אמר. האמנותיים,״ לימודיה את שתפסיק
 רוזנפלד שלמה בפני הובא אחרת בפעם

ציבו במקומות בהתפרעויות שהואשם נכה,
 הנאשם של תיקו את רוזנפלד בדק ריים.

 שהוא הראשונה הפעם זו שאין לו והתברר
 הוא פעם מדי זו. בהאשמה לדין מועמד
 על ממשלתיים במוסדות שערוריות מקים
לתביעותיו. נענים שאין

 כאלה, במיקרים נוהגים אחרים שופטים
ה של בדינם מיר4לד חוזרת, עבירה ,של

 פעם לשים החליט רוזנפלד? אבל נאשמים.
לבית הנכה של לד,ביותו קץ ולתמיד אחת

ה את לבית־המשפט הזמין הוא ר,משפט.
וה הבריאות משרדי של הכלליים מנהלים

 שיקומו אפשרויות את יחד עימם בדק סעד,
 האיש את לשקם אותם ודחף הנכה של

למאסר. לשלחו במקום
 החוק בבעיית רוזנפלד התמחה לאחרונה

 שנה לפני ההוצאה־לפועל. תהליכי של החדש
 תהליכי אחרי שעקבה ועדה, בראש הועמד
 עסק ולאחרונה החדש, החוק של ביצועו

זה. נושא על ספר בכתיבת
* *־ ־*-

גמגעת בזתי תאוגה
 בעל־רכב, לדין בפניו הובא שנה פני ^
 שבדק אחרי למוות. הולכת־רגל שדרס /
 שהיא לו והתברר התאונה, פרטי כל את

יר כשהולכת־הרגל הלילה, בשעות אירעה
 רוזנפלד: קבע חשוך, במקום מהמדרכה דה

סט המכונית נמנעת. בלתי היתד, ״התאונה
 ההגה על השליטה את איבד הנהג תה.

 חודשי 4 לנהג פסק ״הוא באשה. ופגע
רש ושלילת קנס ל״י 200 תנאי, על מאסר

שנים. לשלוש יון
נז למנוחות, אותו כשהובילו השבוע,

 זה, בפסק־דין מבית־המשפט ידידיו כרו
השו של מותם נסיבות לגבי ממנו והיקשו

בלתי־נמנעת.״ היתד, ״התאונה ואשתו: פט
ש ח ₪יב ו1ה

 חיינז הוא מרקל, הרמן לוד,—גהה בכביש הדלק תחנת בעל
שנלקחו ופרופיל חזית בתמונות ״וייצנו!״, המכונה אברהנב

 הגיעו רעולי־פנים אנשים לושה ***
ב הדלק לתחנת ואליאנט במכונית

 ברורה: במטרה באו הם' לוד.—גהה כביש
 אך התחנה. של יום אותו פידיון את לשדוד

 השלושה. של תוכניתם את קילקל אחד דבר
ש ),59( מרקל הרמן התחנה, בעל זה היה

 אוז השודדים לידי למסור בכל־תוקף התנגד
ל״י. 1600כ־ שהכיל העור תיק

 ירו הם המיכשול: על התגברו השודדים
 התחנה בעל במרקל. ברשותם, שהיה באקדח

 נמלטו השודדים מפצעיו. מת קשה, נפצע
המקום. מן

משטרת־ישר״ של ורמת־גן תל־אביב נפות
החיפו מאז ביותר הגדול במצוד החלו אל

אנואר. מנשה הרוצח אחרי שים
 המשטרה. בניצחון המצוד, הסתיים השבוע

 טריי־ יהודה התל־אביבי השלום שופט לפני
 שלושת פקודת־מעצר להוצאת הובאו ביש

 סבח מהם, שניים השוד. בביצוע החשודים
 זו הובאו ),20( פינגרהוט ולוי )19( טוויק
ב אשמה. באותה שופט לפני השנייה הפעם

 הוציא השוד, אחרי יומיים הראשונה, פעם
 שיחררה המשטרה אך מעצר, פקודת השופט

 במעקב והמשיבה הוכחות, מחוסר אותם
אחריהם.

למש ידוע היה השלישי החשוד של שמו
 חיים זה היה נעלמו. עיקבותיו אך טרה,

 ״וייצמן״. בכינוי יותר הידוע ),20( אברהם
השוד. בעת נפצע הוא כי ידעה, גם המשטרה

ה העולם מן מודיעים הפעילה המשטרה

 המשיכה ובמקביל עיקבותיו, לגילוי תחתון
ופינגרהוט. טוויק אחרי לעקוב
מס ״וייצמך כי התברר ימים כמה אחרי

 המשטרה אך טוז. נתן ידידו אצל תתר
 וייצמן טוז, של לביתו כשהגיעה איחרה.

שם. היה לא כבר
★ ★ ★

פצוע
בתחתונים

 של חברתו לחקירה הוזמנה זה שלב ^
 הגיעו למשטרה חורי. שימחה ״וייצמן״, ^

ה מיבצע בסוד הוכנסה שימחה כי ידיעות
ידי מסתתר היכן וידעה בוצע, בטרם שוד,

דה.
 החוקרים לשאלות שימחה של תשובתה

 מאיפה מכלום. יודעת לא ״אני קצרה: היתד,
נמצא?״ הוא איפה לדעת צריכה אני

 המודיעים גילו שימחה, גילתה שלא מה
 בביתו נמצא ״וייצמן י התחתון: העולם מן
בקיראון.״ כהן משה של

 כהן של ביתו 1כות האחרון השישי ביום
 פרצו הערב ובשעות משטרה, כוחות על־ידי

 וייצמן את שם מצאו הם לדירה. השוטרים
תח הימנית רגלו כשעל בתחתונים, לבוש

בושת.
 בבית־ טען התחתון,״ לעולם שייך ״אינני
 ירקרתו למכירת דוכן בעל כהן, משה המשפט
הזקוק פצוע אדם ״ראיתי המרכזית. בתחנה

 על־ שנערך בחיפוש שנמצא העיתון אולם
 ״וייצ־ של תמונתו ובו בדירתו המשטרה ידי
 היטב ידע שכהן התובע, לדברי הוכיח, מן״

 ובכל- רצינית אשמה בשל מבוקש שידידו
למשטרה. על־כך מסר לא זאת

 השוט- עצרו ״וייצמן״ של לכידתו אחרי
 פינגרהוט. ולוי טוויק סבח את שוב כים

 את המרכזי המדור חוקרי מייחסים לשניהם
חברתו גם נעצרה לבסוף בשוד. ההשתתפות

- "11 ה ן ן  טענת שלפי חורי, שימחה ן
ן | | | | תוכנית על ידעה המשטרה |

לאחריו. להסתתר לידידה עזרה מראש, השוד

 במתן והואשמה חורי, שימחה ״וייצמן״, של
נמלט. לעבריין וסיוע סעד

★ ★ ★
 ״בחורה
טובה״

 בחורה של דוגמה היא חורי ימחה **ץ
\ [  היא רעה. לחברה שנקלעה טוב מבית /

ב המתגוררת עיראק, מיוצאי בת,•למשפחה
 מודרניים, ברהיטים מרוהטת מרווחת, דירה

מפר כשהאב התקווה, בשכונת אצ״ל ברחוב
בצה״ל. כחייט מעבודתו משפחתו את נס

 מספרת טובה,״ ילדה תמיד היתד, ״שימחה
תל היתה ״היא סעודה. הנשואה, אחותה

 בית הדתי העממי בבית־הספר טובה מידה
 בתיכון, שנתיים למדה אפילו היא יעקוב.
 לד,רשם עמדה היא מזכירה. להיות חלמה

 ״לפני האחות: סיפרה לפקידות.״ לבית־הספר
 הזה. הבחור את הכירה היא משנה פחות

 לבוש היה תמיד בסדר. נראה הוא בהתחלה
 לשמוע התחלנו אחר־כך בנימוס. ומדבר יפה

 דיברה שלי אמא התחתון. העולם מן שהוא
 לא הוא כי איתו, ללכת שתפסיק שמחה עם

 מה שומעת לא שימחה אבל בשבילה. טוב
 שכל. לה ואין קטנה עוד היא לה. שאומרים

יק למקומות אותה לוקח היה הזה הבחור
 היא אז כסף. המון עליה ומוציא לבילוי רים

אחז לאף לשמוע רצתה ולא בו התאהבה


