
- ספורט־ ״אדג״ו
״אדג־יד־ של חדשה סדרה

 חברת הציגה ),76 (ספטמבר שנים 3כ־ לפני השנה ראש בערב
 חברת ע״י הוכנה תמציתו אשר ״אדג׳יו״ בשם חדש בושם קליפר מ.

בארץ. נעשה ׳הסופי וייצורו משוויץ ״ז׳יבודף׳
 נסיון זה היה — בשמים בייבוא אז עד עסקה אשר — לחברה

 יחידות אלף מאות כארבע מאז שיווקה החברה שהצליח. והימור חדש
 — היום בה ויש התפתחה אשר ״אדג׳יו״ בסדרת שונים מוצרים של

לידיים. וקרם דאודורנט לגוף, קרם :גם — לבושם נוסף
 קרם ;חדשים מוצרים שני קליפר מ. חברת ■מציגה אלה בימים

ספורט״. ״אדג׳יו השם את הנושא חדש בניחוח ודאודורנט לגוף
 בושם כמובן ותכלול בעתיד תורחב ספורט״ ״אדג׳יו סדרת גם

 ״האחים חברת ע״י הוכנה ספורט״ ״אדג׳יו לסדרת התמצית שיזוף. וקרם
מארצות־הברית. פרי״

 134.50 מ״ל) 190( :לגוף קרם :מ.ע.מ.) (כולל המוצרים מחיר
ל״י• 109.20 גר׳) 140( :ספריי דאודורנט ל״י.

 מבית ״ארפז״ בושם :את לישראל מייבאת קליפר, מ. חברת
 פריז. — ״גרה״ מבית ו״קיפריקו״ ״קבושר״ הבשמים פריז. — ״לנ(ן״

 סדרת ואת פריז — ״רושה״ מבית ו״פם״ רושה״ ״מדם הבשמים
מפריז. ״בוגרט״ לגברים והבשמים הטיפוח תכשירי
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במדינה
)57 מעמוד (המשך

החתו ממתנות השלים היתר את כי ביר
 משתי התרשם שבית־המישפט אחרי נה,

 התפלא חיים. של הבלונדיות ידידותיו
שיח לפני בכלא, ■התחתן שחיים לשמוע

הש החתונה מתנות לבן. אב והוא תרו,
 לירות, אלף 200 של סכום בידו אירו

הנידון. הסך את לריבקה הילווה ומתוכן
 שתבקר, ידעת ״אם ירכו. על ידה
 מדוע זנות, כמו מכניס במיקצוע עוסקת
 נשאל ?״ להלוואה זקוקה שהיא חשבת

מכו להיות הפכה שהיא ״ראיתי הנאשם.
 שנפגשנו ובפעמים השיב לסמים,״ רה

מסטולית.״ היתה היא
 להחזיר שתוכל חשבת מדוע כך, ״אם

 שהיא ״חשבתי נשאל. י״ ההלוואה את לך
השיב. לעבודה,״ ותחזור בחופש,

 להסביר חיים הצליח לא דברים שני
ה, מדוע האחד: לשופט. תבק תל מ  ש־ א

מרי למלשינים למתלוננים, עושים ״ככה
מל על דיבר מדוע השני: הכל״. מים

 אם להלשין ריבקה יכלה מה ועל שינים,
 אלא סמים, ענייני כל ביניהם היו לא
 חיים ידע לא כך על חוקית. הלוואה רק

 מדוע להסביר ידע לא גם הוא לענות.
 לו, חייבת שתבקר, החוב על סיפר לא

בדירתה. המישטרה אותו עצרה כאשר
 התובע, שאל מזה?״ פשוט היה ״מה

 להי- עבירה, אינה גמילות־חסדים ״הרי
 לא מדוע אלה. בנסיבות מיצווד, זו פך,

 היתד, כך על גם ?״ מיד זאת סיפרת
מספקת. בלתי התשובה

 קשרי כי התברר, ריבקה של מעדותה
 נושנים. ישנים הם השניים בין הסמים

 אחדות שיים לפני הורשעה ריבקה שכן
מיו היו הסמים לכלא. סמים בהברחת

לחיים. עדים
 התיישב מדוכן־העדים, חיים ירד כאשר

 ספסל על התגפפו והשניים שימחה ליד
כש לזה, זה צמודים ישבו הם הנאשמים.

ירכו. על שימחה של ידה
 את למסור דוכן־העדים, על עלה יוסי

גירסתו.

האחרון רד1הל
 זהיות עמד הוא

בכוויית, מורח
 אותו הביאה הגור? יד אף

לתז־אביב
 את שהביא הוא הגורל של מישחקו רק
ה המחוזי השופט להיות חאג׳־יחיא יוסף

 מורה להיות תחת בישראל, היחידי ערבי
בכוויית.
מר הצדעיים, כסוף גבה־הקומה, הגבר

 ב־ המחוזי בבית־המישפט רואיו כל את
אלגנ חליפות לבוש מגיע הוא תל-אביב.

 לבית־המיש־ יום־יום בקפידה, ומסורק טיות
 נושא הוא שבמשולש. טייבה מכפרו פט

רי קפה מלא תרמוס המהודר בתיקו עימו
 בית־המישפט מזנון של הקפה את חני.
לשתות. יכול אינו

 ורבת- מיוחסת למישפחה בן חאג׳־יחיא,
 הוא .1933 בשנת בטייבה נולד קרקעות,

 ילדים. תשעה בת במישפהה הבכור היה
 בטול־ התיכון בבית־הספר היה כאשר
 כאשר מילחמת־ד,עצמאות. הסתיימה כרם,

ה 1949ב־ סופח רודוס הסכמי במיסגרת
 הועבר טייבה וכפרו לישראל, הקטן משולש
 בכורו שיוסף אביו החליט החדשה' למדינה

לימודיו. חוק את שם ויסיים בירדן ישאר
 נכבד כסף סכום עם לבדו, נותר 15 בגיל
ב סיים הוא בבנק. עבורו הפקיד שאביו
ל וחיכה התיכון בית־הספר את הצלחה
 יוכל אז איחוד־מישפחות, ביצוע על הודעה
 לא וההודעה עבר הזמן לביתו. לשוב

לל התחיל הזמן את להעביר כדי הגיעה.
 את סיים כאשר ברבת־עמון. בקולג׳ מוד

 ממישרד אליו פנו 1951ב־ שם לימודיו
 כמורה לעבוד והזמינוהו הכווייתי החינוך

 דינר, 57 מפתה, היתה המשכורת שם.
 15 היתה בירדן מורה של שמשכורתו בעת
בלבד. דינר

בעי התפרסמה בדעתו חוכך הוא עוד
 לאיחוד־ המועמדים רשימת ירדן תוני

בה. הופיע יוסף של שמו מישפחות.
 בחורף אישור. היה הסירוב

 את יחיא יוסף חצה 1952 שנת של
 אחרי תייר. באשרת מנדלבאום מעבר
 התחיל מישפחתו בני עם נרגש איחוד
 עקיבא לאולפן פנה הוא עברית. ללמוד

 תיירים של קבוצה בתוך ושם, בנתניה
 שהיתר■ הסוכנות עברית. למד אמריקאיים,

בארץ, תישאר שהקבוצה בכך מעוניינת

ה אלא בעברית, דווקא התרכזה לא
ציונות. הרבה הערבי ובהאג׳ בהם כניסה

 גם מאד דלות היו בעברית ידיעותיו
 תמימה שנה ישב והוא האולפן, סיום אחרי

 נסע לפעמים מישפחתו. עם בחוסר־מעש
 הועיד אביו לבלות. נתניה, הגדולה, לעיר
 לא זה מיקצוע אך הרפואה. ללימודי אותו
 לימודים העדיף הוא השחרחר. לצעיר קסם

הצטיין. שבהם הומאניים,
 הצבאי הממשל של ידו היתה זמן באותו

 פקיד ערבי, משכיל כל המשולש. על כבדה
 הממשל. של לחסדיו נתון היה מורה, או

ל פנה הוא במישפטים. יוסף בחר לכן
כא בקשה. והגיש בירושלים אוניברסיטה

 בלהיטות, אותה קרא התשובה הגיעה שר
 והבין המדוברת, בעברית הבנה בחוסר אך

נדחתה. בקשתו כי בטעות
לאוניבר נסע אשר מהכפר חבר לולא

 לא אליו, להצטרף יוסף את והזמין סיטה
 אך שנה. באותה טעותו את מגלה היה

 לו הסביר המיכתב את שקרא אדיב פקיד
 שהעברית למרות לאוניברסיטה. שהתקבל

לימו את התחיל מאד דלה היתה שבפיו
 ד הישראליים, התיכון בוגרי עם יחד דיו

 כל ללא שנים ארבע תוך אותם סיים
ב עברית הבעה למד הוא מיוחד. יחס

 המישפט לימודי את בהצלחה וסיים כתב,
 התלמוד של בארמית נאבק הוא העברי.

להן. ויכול הישראלית העברית עם יחד
 אליו התייחסו התמחותו בתקופת גם

 רבים לא מושלם. עורך־דין כאל בכפרו
 המשולש בכפרי הערביים המשכילים היו

 ב- התמחותו את התחיל הוא זמן. באותו
 טעותו את גילה אך פרקליטות־המדינה,

 להיות עמד כעורד־דין עתידו כל מיד.
הו הערבי. במיגזר וחוזים קרקעות בדיני
 יביאו לא כתובע פליליים במישפטים פעות

ל להתמחות עבר לכן תועלת. כל לו

יחיא דואג׳־ שופט
1 בנזיזנון לא ? קפה

 למד ושם נתנייתי, עורך־דין של מישרדו
 מאד יפה אותו ששרתו המיקצועות את

כעורך־דין.
הז ההתמחות, בחינות את עבר כאשר

 להפוך הנתנייתי עורך־הדיו אותו מין
 שנים, שש עשה. וכך במישרדו, מלא שותף

 בנתניה. במישרד כשותף עבד ,1967 עד
 יצא ושמו רבים, לקוחות לו רכש הוא
המשולש. כפרי בכל

 כאשר עצמאי, מישרד לו פתח לבסוף,
ב והשני בנתניה, היה שלו אחד סניף
טייבה. כפרו

 -,חאג יוסף בסן*. במקום כבוד
 נשא הוא כלכלית. ברווחה חי יחיא

 לימודיו בימי הכיר אשר נערה לאשר,
ב למדה היא כאשר התיכון, בבית־הספר

ה בפאתי מפוארת וילה לו ובנה יסודי,
ילדים. חמישה נולדו לזוג כפר.

 הוא לכל. ידועות היו הפוליטיות דיעותיו
 מישהו נאמן. וישראלי גא כערבי ידוע היה

 ששת־הימים מילחמת אחרי אותו ששאל
 למדינה יעבור שכפרו מעדיף היה אם

 בתשובה זכה תקום, זו כאשר פלסטינית,
שלילית.

 שילטון- את להעריך ידע כמישפטן
תבי להגיש האפשרות את בישראל, החוק

 .ולעמוד לבית-המישפם־הגבוה-לצדק, עה
במדינה. אזרח לכל שווה בפניו,

 דאז, משר־המישפטים הפניה באה כאשר
 לשרת אותו שהזמין שפירא, .שמשון יעקב

 ככבוד זאת ראה בירושלים, מחוזי כשופט
ערביים שופטי־שלום כמה אז עד היו גדול.
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