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 בית־המשפט באולם הנדהמים, הצופים
 יום בבוקר אוזניהם, למישמע האמינו לא

 באותו נולדה עיניהם לנגד האחרון: השני
החדשה. שוחמכר יוסף פרשת רגע

 יוסף ניצב השופט בפני כאשר זה היה
 פיאות ועטור קשיש תימני ,78ד,־ בן ווהב
 כי חד־משמעי באורח הצהיר ווהב וזקן.
ולהח השופט, לפקודת להישמע מסרב הוא
 וחצי, השנתיים בן עמיחי נכדו את זיר

ידוע. לא במקום החביא אותו
 בן־ השופט כבוד ההוצאה־לפועל, רשם

 הודיע חמור, מבט הממרה בסב נעץ ארי,
 תוף ״אם חד־משמעי: בטון אך בשקט, לו

 תישלח הילד, את לכאן תביא לא שעתיים
לבית־סוהר.״

 קשה־ בית־המשפט אולם את עזב הסב
 ב־ צעק אותי,״ ״שיאסרו כמקודם: עורף

לא שלי הראש את מה? ״אז מיסדרון.

ובדתו בנו ווהב, יוסף חוטף
דקות״ בחמש לעשות אפשר ״ילד

ה את מחנכת לא שלו האמא לי. יורידו
 אז הכל. מקבל הוא אצלי למיצוות. ילד
 השופט?״ או אני צודק, מי

 הגיעה בזאת מילדו. מתעלם האב
 סימון בין הריב פרשת הדרמטי לשיאה
 שנחטף. התינוק של הוריו וזהב, ודינה

גירו פרשות היחידי. השיא גם זה היד, לא
 במיוחד. יפות פעם אף כמעט אינן שין

 לידי שהגיעו רבות היו אם ספק אולם
 דינה: מספרת עליה זו כמו מזעזעת סצינה

 את עזב שבעלי אחרי תקופה, ״ד,יתד,
ה מכונית נהג בתור עבד שהוא הבית,

 כל עובר אז היה הוא העירייה. של זבל
ה את לאסוף ועוצר הבית על־יד בוקר
 לו מחכה היה התינוק בוקר וכל זבל,

 נכנס לא פעם אף הוא אבל לו, וקורא
לקח יותר. התאפקתי לא פעם אותו. לראות

 החוצה. אליו ויצאתי בידיים הילד את תי
 זמן. רגע לתינוק שיקדיש ממנו ביקשתי
 אפשר ,ילד לי. ענה הוא אותי,׳ ,תעזבי
 דקות.׳ בחמש לעשות

 ווהב משפחת פסיכיאטרית. אחות
 הקסמים, מרבד על מתימן לארץ הגיעה

 לראש־ ישר שנה, מעשרים למעלה לפני
 במאפיית נהג כיום ),28( סימון הבן העין.
 אשתו של בן־דודה גם הוא עינת, קיבוץ
 הגיעה היא, גם תימן ילידת ,28 דינה, דינה.
מאב. יתומה אחיה, ושני אמה עם ארצה

 דינה סיימה בטרם עוד נפטרה אמה
נפ הצעיר לאחיה והדאגה עממי, בית־ספר

 למרות הבכור. האח ושכם שכמה על לה
 המשיכה העממי, את הילדה סיימה זאת

עוב שהיא תוך ערב, בתיכון שנה אפילו
 את להגשים עברה מכן לאחר ביום. דת

בירוש לאחיות לבית־ספר נרשמה חלומה,
 לאחיות בקורס שנים שלוש למדה לים,

תו הבכור כשאחיה פסיכיאטריות, מעשיות
 לימודיה את שסיימה ביום חלקית. בה מך

שלוותה. מבית־החולים עבודה הצעת קיבלה
 הצעה קיבלה היא וצרות. — תינוק

שהתגל חברות, הצעת יום: באותו נוספת
נישואין. להצעת גלה

עבו למקום לרמת־הדר, מירושלים בדרכה
מה ירדה ברע, דינה חשה החדש, דתה

 היא בפתח־תקווה. המרכזית בתחנה אוטובוס
 בה־ להתאושש כדי ספסל על התיישבה

 לידה עצר כשלפתע אותה, שתקפה בחילה
סימון. בן־דודה, היה נהגו אוטובוס•
 ועוד המיקרית, לפגישה שמחו השניים

 שנה חברות. סימון לה הציע ערב באותו
)36 בעמוד (המשך
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אקסטרניים ללימודים הישראלית האתיברסיעהפזליטכניקזם
30 לוין שמריחו במעלה, בי״ש בבניו ובחיפה • 106 ז׳בוטינשקי הרצליה, גמנשיה בבניו בת״א הלימודים

של מוכרים אקדמאיים לתארים המכינים ערב ללימודי הבאה הלימודים לשנת ההרשמה
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לונדון אוניברסיטת
★ . או בלבלה 8.80. ★ בללי 8̂.
עסקים מנהל המדינה מדעי 8.!?. ★

סוציולוגיה או
★ . מתימטיקה 8.80. * :שפות 8̂.
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הבריטיות המהנדסים אגודות
אלקטרוניקה הנדסת * כנין הנדסת *
ייצור הנדסת * מכונות הנדסת *
ימית הנדסה * חשמל הנדסת *

ללימודים הצטרפותם אפשרות לקביעת אישי לראיון יתקבלו בגרות תעודות החסרים תלמידים
 בבוקר, 1—9 בשעות ),55 אלנבי (מפנת 17 ברנר רח׳ תל־אביב, :האוניברסיטה במשרדי והרשמה פרטים

 בלבד. אחה״צ 8—5 בשעות הרצליה, גמנסיה בבניו ,106 ז׳בוטינסקי רחוב תל-אניב, אחה״צ. 8—5
אחרי־הצהרים. 8—5 בבוקר, 1—9 בשעות ,14 הרצל מפנת ,30 לוין שמריהו רחוב — חיפה
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