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 בעודו מגופו הוצא פישלר של ליבו אם
 אז היה עדיין שפישלר משמע פועם,

 מותו את שגרמו הן היריות לא בחיים,
 שולחן- אל והביאוהו אותו פצעו רק הן —

 אנוש, במצב אולי בבית־החולים. הניתוחים
ו שניתחו זה גרם גופא מותו את אבל

ליבו. את הוציא
של סניגוריהם 7 המוות את גרס מי

פישדר קורבן
7 למותו אחראי מי

 טענה על כמובן, יוותרו, לא הנאשמים
 ב־ ירו אולי השודדים כי יטענו הם זו.

 פעולתם בין הקשר אולם ופצעוהו, פישלר
 של התערבותו על-ידי נותק המוות לבין
 כנראה, הרופאים, זה במקרה זר, גורם

 גרמו ובכך בחיים בעודו ליבו את הוציאו
מותו. את

 זו, בעייה נדונה לא מעולם בישראל,
 דומה מיקרה היה בארצות־הברית אולם
 באחר, ירה אדם כאשר שנים כמה לפני
 במוח. חמור נזק לו וגרם בראשו פצעו

 השתמשו ושם לבית־החולים נלקח הקורבן
 חולה־לב, של בחזהו להשתילו כדי בליבו

מתאים. לתורם בבית־החולים שחיכה
 ברצח, בארה״ב היורה הואשם כאשר

 נלקח שהלב הטענה את פרקליטו העלה
 עדיין כשהיה מהקורבן הרופאים על־ידי
 את שגרמו הם הרופאים כן, ועל בחיים
 או לפציעה אולי אחראי היורה, הוא מותו.

 לא בוודאי אך חמורה, חבלה לגרימת
 לא אם יותר, טובה הוכחה ומהי למוות.
 רצח, כביכול שאותו האיש של שליבו

אחר? אדם של בחזהו לפעום ממשיך
 בית־המישפט על־ידי אז נדחתה הטענה

 מוות כי קבעו השופטים הראשונה. בדרגה
 מפסיק אדם של מוחו כאשר נקבע קליני

 אחרים אברים אם משנה זה ואין לפעול,
ו מכונות. בעזרת מתפקדים עדיין שלו

 עדיין ונמצא לערעור הועבר העניין אומנם,
בדיון.

עיריות
א!ור וטל נוסחרו־־הפלא

 אזור מועצת ראש
 בקבוצת שחקן הוא

המקומית הבדור־יד
 יצחק אזור, מועצת ראש את שמחפש מי

 הכימעט המקומות משני אחד אלישיב,
ה מישרד הוא למצאו שאפשר בטוחים
המקומי. הספורט מיגרש או מועצה,
 חסר־ אדם הוא אזור מועצת ראש
 ניצבת וכאשר הסוף, עד ההולך פשרות,

 ופשוט אזימוט לוקח הוא מטרה לפניו
 חוכמות בלי ישר, בקו להשגתה פועל

 מכהן החל מאז ואומנם, יתירים. וגינונים
 כל מוקדש ,1974 בשנת הנוכחי בתפקידו

 ש־ עד כל־כך, אזור. למען לפעילות זמנו
 ״האבא את בו רואים המקום תושבי 8000

אזור״. של
 צעיר גבר למעשה הוא הזה ה״אבא״

 ספורטאי. כל קודם שהוא מאד, נאה ),33(
 ספורטאי, ראש־מועצה אינו אלישיב יצחק
ומומ ראש־מועצה, שהוא ספורטאי אלא

הכדור־יד. מישחק ז חיותו

 משחק 15 מגיל לשטויות. זמן אין
 הפועל של הכדור־יד בקבוצת אלישיב

 לכדורגל, דומה הכדור־יד (מישחק — אזור
 — ברגל) במקום ביד בו שמשחקים אלא
 בכל ומשתתף היום עד בה משחק והוא

ב הנמצאת כקבוצה ומישחקיה, אימוניה
הלאומית. ליגה

אלי יצחק הוזמן מובחר, שחקן מהיותו
 של במישחקיה להשתתף פעמים כמה שיב

 אף ׳68 ובשנת בכדור־יד, ישראל נבחרת
 של הסטודנטים נבחרת עם בחו״ל שיחק

ל הפקולטה בוגר הוא (אלישיב ישראל
 תל-אביב). אוניברסיטת של החברה מדעי
 שבהם והמגוונים הרבים למישחקים עדות

 והמדליות הגביעים אוסף היא השתתף
 שלא אוסף שבביתו, בסלון כבוד השוכן

אספן. שום מבייש היה
 לא תרופה בספורט רואה אלישיב יצחק

 מיני לכל רק ולא לתחלואי־הגוף, רק
 — בעיקר ואולי — גם אלא תחלואי־נפש

 שאני ״הזמן חברה. תחלואי מיני לכל
 מכך נהנה שאני למרות לספורט, מקדיש

 מתרו- חשוב חלק הוא אישי, באופן מאוד
 הצעיר. המועצה ראש אומד לאזור,״ מתי

יו שאזור הפעילויות אחת הוא ״הספורט
 הנה, מכל. יותר אולי מהן נשכרת צאת

 :כמשמעו פשוטו פשיעה. אין באזור
ן ! אי ה ע י ש  גנבו חודשיים לפני ואם פ
 מישהו זה היה אז גם מכונית, איזה כאן

 עסוק אזור של הנוער הסמוכה. מבית־דגון
 להם אין כולה. העיירה ואיתו בספורט,

 מיתקני־הספורט לכך, עדות לשטויות.״ זמן
לבנייתם. דאג שראש־המועצה הרבים
 שחקן רק אינו אלישיב המועצה ראש

 הוא ״הפועל-אזור״, של הכדור-יד בקבוצת
 קבוצת־הנוער את בהתנדבות מאמן גם

ה בליגה היא גם המשחקת המקומית,
 יום שאין כימעט וכך לנוער. לאומית

ו ראשון בימים המגרש: על אינו שהוא
 הפועל- קבוצתו, עם מתאמן הוא שישי
 את מאמן הוא וחמישי שני בימי אזור.

 עם משחק הוא רביעי בימי הנוער, קבוצת
ה בליגה מישחקיה במיסגרת הפועל-אזור

 הוא שני בימי בכך די לא ואם לאומית,
טניס. משחק גם

 אלישיב יצחק דבר. לכל הכתובת
 וכעבור ארבע, בגיל מפולין לארץ עלה
 באזור. להתגורר מישפחתו עברה קצר זמן

 יצחק מכריז אזור,״ איש כולי כל ״אני
ו המקום את אוהב ״אני גאווה. בנימת
 קורה מד, לי, איכפת היה תמיד לי, איכפת

 שאיכפת אזור אנשי החליטו כאשר פה.״
קמו ולעשות, לקום הזמן ושהגיע להם,

אלישיב ראש־מועצה
המפתח הוא הכדור

הע מקומית, עצמאית רשימה להם ועשו
 והלכו אלישיב יצחק את בראשה מידו

 הצביעו אזור מתושבי אחוז 80ס/ס לבחירות.
 המועצה ראש — 29 בן אז והוא בעדו,

במדינה. ביותר הצעיר המקומית
 הוא והדינאמי הצעיר המועצה ראש
 :אזור אנשי בעיני דבר לכל טובה כתובת

פו רופא? מוצאים ולא לבור נפלה זקנה
 עם לעשות מה יודעים לא ליצחק. נים
 ? עבודה מחפשים ליצחק. פונים ? הבן

ה הוא יצחק נשרפה? פנס־רחוב נורת
 באופן עושה מדריך, מסדר, והוא כתובת.

 שעות עשרים־וארבע גינונים, בלי אישי,
ביממה.

 קטן בבית מתגורר הוא שעימה אמו, רק
 לפעמים מחליטה והדר, שסק עצי מוקף
 לא ״הוא למטלפנים: ומשיבה מוגזם שזה

 לנוח לו ומאפשרת למסור?״ מה בבית,
קצת.

 קבועה חברה גם רווק. אלישיב יצחק
 ואולי לזה, זמן לו אין פשוט — לו אין

 מעמד להחזיק שתוכל האשה נמצאה טרם
 ראשו העסוק זה, גבר לצד ממושך זמן

 לדברים להעניק והמוכן אחד, בדבר ורובו
מזמנו. ספורים פירורים רק אחרים
 וכמו מודאג, אינו אלישיב יצחק אך
לדאוג. מה לו איו באמת — נראה שהוא

מדע
ר סו פ רו פ ם ה *  ק

ח ה א ח ט ב ה ה

ש? מהפכנית תגלית
 וייצמן במכון פרופסור

הנגטיקה בחקר תפנית מבשרת
 של המעבר שלבי על מהפכנית תגלית

 ה־ אל 1א(זמה־^ הגנטית האינפורמציה
הפרו על־ידי באחרונה התגלתה 111^

 שלו המחקר וצוות ),39( אלוני יוסף פסור
למדע. וייצמן במכון לגנטיקה במחלקה

 בעתונות נרחב בסיקור זכתה התגלית
ב הצוות אל פונים ורבים בעולם, המדעית

אודותיה. על נוסף מידע לקבל בקשה
 עשה תל־אביב, יליד אלוני, הפרופסור

 כבר במכון במחקר הראשונים צעדיו את
 ״ילד :עצמו את מכנה והוא שנים, 14 לפני

 נזכר: הוא נוסטאלגי בחיוך המכון.״ של
 אותי צילמו ,53. בשנת מת, ״כשווייצמן

 אני, לחופשה. כשיצאנו בית־ספר, כתלמיד
 החופש יום על מאושר הייתי תלמיד, ככל
הלימודים...״ עול לפריקת הזה,

כש אלוני, יוסי במיקרה, צולם בעיתון
 זה ״לבן־נוער :רשום לתמונתו מתחת

 גם אלא המדינה, נשיא רק לא וייצמן היה
ולהשכיל.״ דעת להרחיב כמיהה

 והשכיל. דעת הרחיב אכן אלוני ויוסף
 תל- באוניברסיטת לימודיו את סיים הוא

 זכה אף שלו הדוקטורט עבודת ועל אביב,
 בנושא שלו, הראשון המחקר קנדי. בפרס

ם, א ^ וב במכון בקביעות אותו זיכה ה־
־ הפרופסורה. קבלת

תגליתו, ועל מחקרו על שוקד הוא היום
 מה כל לגבי מהפכנית שהיא ברור כי

 פותרת היא אין אך כה. עד שחשבו
חדשות. שאלות מעלה רק אלא בעיות,

 עוסק המחקר מורכב. יותר תהריד
ס,  הנמצא התכונות ״מעביר״ שהוא ב-^לו

סטא גורם הוא 01י1ה־\/ החי. תא בגרעין
^ בעוד התא, בגרעין הנמצא טי - ה  82ש

 את ומעביר בר־תנועה, הוא ה״צלם״. הוא
 הציטופלאסמה לתוך ה״מצולמת״ התכונה
ל מתורגמת היא ושם התא, של (הנוזל)
החי). גוף של אב־הבניין (שהוא חלבון
£ כי סברו כה עד א ב מעתיק ה-\,
 אלא ;ס1ה-\,זל של גודל־קטע אותו דיוק

 במיקרוסקופ ממושכות צפיות כדי שתוך
 שבהתחלה אלוני פרופסור גילה האלקטרוני

באור הזהה מולקולת נוצרת אומנם
במרחק־מה אך למולקולת כה

הנמ אותו של המשך מתגלה ממנה
 המסויים, הגן ממקום מרוחק במקום צא

 עדיין שזהותו נוסף קטע נותר כשבאמצע
 אתה מתקפלת לאחר־מכן ברורה. אינה

ש והקטע זלנמ,7ה־\ של גדולה מולקולה
נהרס. קודמ״לכן ביניהם הפריד

 הראו אלה מחקרים אחרות: במילים
 ,111ה־^זל יצירת שבין השלב כי בוודאות,
 על ״הצלם״ אותו יכונה המחשה שלצורך

 נוצרים שבו השלב לבין ,01/זל1ה־ גבי
 ממה יותר הרבה מורכב — החלבונים

רבות. שנים במשך החוקרים שסברו
)50 בעמוד (המשך

תמרורים
ה ד ל ו  והטלוויזיה הרדיו לקריין * נ

 אל־על דיילת דפנה, ולאשתו כנר דן
 את עינבל. בשם בכורה בת היפהפיה,

הד״ר סבה, לה העניק עינבל של שמה

כנר ודן דפנה
שם העניק סבא

 בלשן דן, של אביו כנר, צבי ישראל
 מיכתבים של מושבע ככותב שנודע ומי

בארץ. העיתונים למערכות
ג ו ח  בתו־ (מזל 65ה־ הולדתו יום • נ

 אבר־ מאיר יהודה הרב ח״כ של לה)
 שהיה ומי אגודת־ישראל איש מוכיץ,

 סגן־ראש־עיריית חבר־כנסת היותו לפני
אבר מיפלגתו. של ^ללי ומזכיר תל-אביב

 ה־ ״בחיק יום־הולדתו את חגג מוביץ
ותל קרובים ידידים כמה כשרק מישפחה,

לברך.״ באו מידים
ג ו ח  הפסלת של 68ה־ הולדתה יום * נ

 אילת, אילת. זהבה הירושלמית והציירת
ב ישראל שגריר שהיה מי של רעייתו
ה במשך ערכה אילת, אליהו לונדון
 שירת שבהן בארצות רבות תערוכות שנים
 על נוסף ידוע, בעלה כשגריר. בעלה
 כסוכן־מכירות גם מיקצועי, דיפלומט היותו

אשתו. יצירות של מצויץ
ר ה ט פ  כללי־ כקונסול מתפקידו * ת

 ליאו־ הד״ר בישראל, אוסטריה של כבוד
דב על כמחאה גוטפמן, (״לאיוש״) פולד

 קרייס־ ברונו אוסטריה קאנצלר של ריו
 יושב־ראש גם התפטר גוטסמן עם יחד קי.

 הד״ר ישראל-אוסטריה הידידות אגודת
 ההתפטרות זו היתר■ רימלט. אלימלך

ה מראשות רימלט של במיספר השנייה
 עצמו הציג כאשר אירעה הראשונה אגודה.

 מהתפטרות אולם המדינה, לנשיא כמועמד
מועמדותו. את שהסיר אחרי בו חזר זו

ר ט פ  ירושלים מישטרת חבלן * נ
 של ימים כמה אחרי הילמס, בטיב

ב צדק שערי בבית־החולים חוסר־הכרה
המחב בפיגוע פציעתו בעקבות ירושלים,

 בבירה. הגז ומסוף בתחנת־הדלק לים
 ב־ יהודית־ציונית למישפחה בן הילמס,
 והצטרף בצה״ל שרת לישראל, עלה קנאדה

 בירושלים נודע הוא כחבלן. למישטרה
 בשיא והחזיק ביותר,״ המהיר כ״חבלן

 המודיעות האלחוט לקריאות היענות של
 היה הילמס סטיב חשודים. חפצים על

 ואשתו־לשעבר קצרה, תקופה במשך נשוי
 להינשא עמד הילמס בירושלים. מתגוררת

רימונדה. בשם ירושלמית לצעירה
ר ט פ  ברומא, בקריית־הוותיקאן * נ

 ה־ של רישמית הודעה לפי ישב כאשר
 ניקו־ האפיפיור״ מול ״בכיסא־נוח וותיקאן

ש מי לנינגראד, של המטרופוליט דין,
 של בהירארכיה השני המקום את תפס

 כדי לרומא הגיע ניקודין הרוסית. הכנסיה
 החדש, האפיפיור הכתרת בטכס להשתתף

ל התקבל לברית־המועצות צאתו ולפני
 שבמהלכה פאולוס, יוחנן אצל שיחה
 בגיל בו־במקום ונפטר בהתקף־לב לקה

 ניקו- של ממותו שה-זדעזע האפיפיור, .49
 מיסה בהשמעת מייד פתח עיניו, מול דין

לזיכרו. מיוחדת
ר ט פ  בגיל שיפמן יום,? ד״ר . נ

 ראש־ של הקרוב ידידו שהיה מי 74
 בין לקרע עד בגין, מנחם הממשלה
 של בעמדתו צידד שיפמן כאשר השניים,

 בגין־בדר. בסיכסוך כדר, יוחנן הד״ר
 קום ואחר לטרון מעצורי היה שיפמן

 כדי דרום־אפריקה לארצות נשלח המדינה
 נבחר הוא החרות. למיפלגת כספים לגייס

 קדנציות, שלוש משך וכיהן 3ה־ לכנסת
 תפקיד את עת באותה מילא היתר בין

פרי לאחר החרות. תנועת הנהלת יו״ר
 כשגריר נשלח הפוליטיים, מהחיים שתו

בוונצואלה.

2141 הזה העולם42




