
טוב סימן־ שרמה
בסכין דקירות

בחדר-האמבטיה, עירומים י*ןניהם
/  סימן־טוב שלמה צעק !״תראו בואו י■ /

 ״זונה! ידידתו. בית של בחדר־המדרגות
 איך !איתה יחד שלה הבוס זה !מלוכלכת

 מתביישת!״ לא היא
 בבעיטה סימן־טוב פרץ כן לפני קצר זמן

 ידידתו, של הדירה דלת את אחת אדירה
 חפש מזה יוצא הוא שעימר! ויינבוים, רחל

 הדירה מתוך נשמעו מכן לאחר מייד שנים.
 סימן־טוב לעזרה. וזעקות קולות־מריבה

 בקולי- צעק לחדר־המדרגות, לרגע יצא
לדירה. בחזרה ונכנס קולות

 לשמע מדירותיהם יצאו בבניין השכנים
 סימן- אחרי נכנסו מהם שניים הצעקות.

 ויינבוים רחל את תוקף אותו ומצאו טוב,
בכוחות עימה. יחד שנמצא נוסף, וגבר
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 אינו כשהוא החוצה, אותו גררו משותפים
ומלהשתולל. מלצעוק פוסק

הגי אך פעמים, כמה הוזעקה המישטרה
 דקות. 20ד משעה יותר כעבור רק עה

 לבית־ נלקחו בדירתה, שהיה והגבר רחל,
נעצר. סימן־טוב החולים.

 ״בנסיבות
אינטימיות״

 הסמלת טענה המעצרים שופט פני 6י
 כי המישטרה, נציגת גילמור, אוסנת *

 ויינבוים רחל של לדירה ״פרץ סימן־טוב
 אותה היכה ברמת־גן, 127 הרואה ברחוב

לדירה נזק גרם קשות, שלה המעביד ואת

ר בכי ! ההסתדרותי י הבקי! היו האס
ה ר י ד ב ל ה א מ ה ׳ ר פ 11 ה ע ש 11 ב

בנודו
ויה11חאה

 גיל- הסמלת הוסיפה אותם.״ שיחסל ואיים
 בסכין־ רחל את חתך ״סימן־טוב מור:

 השני הגבר לתפרים. נזקקה והיא מיטבח,
עירום.״ באמבטיה היה

 משה עורד־הדין סימן־טוב, של פרקליטו
 ויינבוים רחל כי בבית־המישפט סיפר רום,

 שנים חמש מזה חיים סימן־טוב ושלמה
 אותה לשאת רצה אף והוא ואשה, כבעל

 נכנם הוא רום, טען המיקרה, ביום לאשה.
אינ באופן ופעל שראה מה ראה לדירה,

 שגם כעס, של התפרצות מתוך סטינקטיבי,
אליה. להגיע היה עלול סביר אדם

 בהחל- קבע שלו אפריים שופט־השלום
 תקיפה שתקף אחרי נעצר ״החשוד כי תו,

בנסי הפתיע שאותה חברתו, את חבלנית
 ציווה הוא מעבידה.״ עם אינטימיות בות

 שבמהלכן שעות, 24ל־ סימן־טוב את לעצור
 בידי ברשיון, בביתו הנמצא אקדח יופקד

 בו ישתמש שלא להבטיח כדי המישטרה,
ברחל. להתנקם כדי

 נסיון כל החשוד על נאסר שיחרורו ״עם
 או חברתו עם עקיף, או ישיר במגע, לבוא

הפרה, ״כל השופט. ציווה מעבידה,״ עם

כיום ויינבוים רחל
מהיר קידום

1
נאהבים כזוג ורחל שלמה

ואיומים מכות

 תביא זה, איסור של ביותר הקטנה ולוא
החשוד.״ של המיידי למעצרו

 קורס
ליחסי-אגוש

 מעבידה בפרשה, השלישית צלע ף*
 בכיר, הסתדרותי פקיד הוא רחל, של 1 י

 30 מזה עובד הוא ניהולי. בתפקיד העוסק
 הוא בקרוב חשוב. הסתדרותי במוסד שנה

 4* מזכירתו, אחר. בכיר לתפקיד לעבור עומד
 בית־המישפט אשר ,34ה־ בת ויינבוים, רחל
אינטי בנסיבות עימד, שהה הוא כי קבע

 י שנים. שבע מזר, במחיצתו עובדת מיות,
 הללו השנים כל במשך כי הודה המנהל

 להכד תודות מהיר, רחל של קידומה היה
תו שנה מדי כימעט קיבלה היא לצותיו.

 של שקידומין בעוד שלמה, בדרגה ספת
מק בעבודה העוסקות אחרות, מזכירות

המנהל לטענת יותר. איטי היד, בילה,


