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 גדול. ואביזרים מצלמות מבחר
 קודק נייר על צבע תמונות פיתוח

 לבחירתך. יפני, נייר או
החלפה. — קניה — מכירה

!בן־רגע פספורט, צלומי
היום. כל סגור שלישי בימי

דנד ב טנ □ז
31 החלונן חיפה,רחזב

דירה + ניזעי כחור

 גיזעית בחורה להכיר מעוניין

.20 — 24 מגיל
 תל־אביב, 11405 ת.ד.

לאלי.

ה נ י ד מ ב
ם שראלי ל בחר י

עם״ .,העדבח
 כבררין היהודית הקהילה
 להתלונן פוחדת .

המישטרה בפגי
 בשם בפניכם מתנצל ״אני

ה העם ובשם זה בית־מישפט
ל הברלינאי השופט אמר גרמני,״

 ה־ מולו. שעמדה הישראלית אשר,
 קשר כל (ללא נבון רותי אשה,

או את הנושאת לזמרת מישפחתי
הת עם לשופט. הודתה השם), תו

שהסעי פרשה הסתיימה זו נצלות
והיהו הישראלית הקהילה את רה

בברלין־המערבית. דית
היג נבון (״מייק״) ומרדכי רוחי

 כשלוש לפני לגרמניה מישראל רו
השת גרמניה, יליד מייק, שנים.

בבר העסקים בעולם במהירות לב
 עסקיו כל את מנהל הוא היום לין.
 המיליונר •השעשועים נער של

עדן. שימעון
לפ אלמונים ניסו הימים באחד

 שמייק בזמן הנבונים, לדירת רוץ
ש ממועדוני־הלילה באחד היה

 נאה, אשה רותי, מנהל. הוא אותו
 ושיער מיניאטורית קומה בעלת

 את בטלפון להזעיק מיהרה בלונדי,
 והפתיעה המישטרה, ואת בעלה

הפורצים. את
ש כך על כעסו הצעירים שני
 הם זממם. ביצוע בשעת נתפסו

כשהב בקללות. רותי על התנפלו
צווא שעל מגרהדויד בתיליון חינו
״יהודיה יהודיה. שהיא הבינו רה׳

ב גמר לא שהיטלר מה מסריחה.
 הם אנחנו,״ נגמור הגזים, תאי

 גם הגיעו בינתיים לעברה. קראו
 ניסו השניים המישטרה. וגם מייק

 בעדם עצרו שכנים אך להימלט,
נלכדו. והם

 לא ברלין של הראשי התובע
 אחד נגד מספק ראיות חומר מצא

 בן סילבסטר, ארנולד המקללים,
 מנפרד האחר, המקלל נגד .21ה־

היהו הקהילה תיק. נפתח פרוכט,
 פנו ראשיה נזעקה. בברלין דית
 מהם וביקשו נבון ומייק רותי אל

 הפעם זו היתה התלונה. את לבטל
 להתלונן העז שיהודי הראשונה

 ״העלבת על ברלין מישטרת בפני
 פרו־ הואשם פיו שעל הסעיף עם,״
 חששו היהודית הקהילה וראשי כט,

 גל בעיקבותיו יביא המישפט שמא
אנטישמיות. של

לוו־ סירבו נבון הזוג בני אולם,

 הודה ופרוכט החל, תר..המישפט
 שהוריו, סיפר גם הוא באשמה.

 נאצים היו סילבסטר של והוריו
 הם זה מסוג ובקללות פעילים,
בבית. שומעים
 הוא התנצל, שהשופט אחרי

 1350 בסך קנס פרוכט על הטיל
 הוצאות ותשלום גרמניים מרקים

 סך מרקים. 3650 בסך המישפט
 אלף 170כ־ שהם מרקים, 5000 הכל

ב באה ההפתעה אולם, לירות.
 חומר בעיקבות המישפט. של סיומו

 השופט הורה והעדויות הראיות
 גם כתב־אישום להגיש לתביעה

סילבסטר. נגד

שפט מי
מניס רסוד דוצח

 עד דצח זה היה האס
סמים, עיסקות דקע

אשה? גקמת או
 גבר וראיתי עיני את ״פקחתי

ה אל אקדח שכיוון רעול־פגים,
 רו־ סיפרה שכבתי,״ שבה מיטה

העדים. דוכן מעל יצחק תי
 נרצח שבו שהמיקרה למרות

לפ אירע חמו, דויד לחיים, חברה
 נראה חודשים, מארבעה יותר ני

 של פניה על היטב רישומו עדיין
 שלה התמירה, הצעירה העדה.

גב בחולצה הלבושה עבותה, צמה
 חיוורת עדיין היתה רחבה, רית

ובלתי־מאופרת. מאוד
 ה־ בעת היא גם נפצעה רותי
עי בידה. שפגעה מיריה מיקרה,

בייחוד מאוד, עצובות היו ניה

 הנאשם- של בפניו נתקלו כאשר
 גולן, מנשה מולה, שישב ברצח

בקהל. ישבה אשר עליזה, ואשתו
 פרשה רותי כמלון. כחדר

 סבוכה יריעה בית־המישפט בפני
 וירידות, שינאה אהבה, יחסי של

 גולן לבין חמו ובין בינה שנרקמה
ואשתו.
 יותר לפני חמו את הכירה רותי
 צעידה היתד, היא שנים. משלוש

 חסר־ היה והוא ואמירה, טוב מבית
 המישטרה על־ידי ונחשד מיקצוע

כסוחר־סמים.
הצ רותי התגוררה משנה יותר

 גולן. הזוג של בביתם והיפה עירה
 חברה חמו היה תקופה אותה כל

 בבית־גולן. מבקר והיה הקבוע,
 ומפעם אלים, גבר היה הוא אבל

 מכות- רותי את מכה היה לפעם
ימים להישאר היה עליה רצח.

 מה־ להחלים כדי בבית שלמים
מכית.

 חמו אליה התאכזר הימים באחד
לעז החליטה והיא מהרגיל, יותר

 לירושלים נסעה גולן בעזרת בו.
 של דודים בבית מחבוא ומצאה
 החלה שעליזה נראה אולם עליזה.
 כל־כך שמשכה בצעירה, מקנאה
 ימים בעלה. מצד תשומת־לב הרבה

ב עליזה הופיעה כך אחר אחדים
 את משם וגירשה הדודים בית

רותי.
 כזה, לצעד מוכן היה גולן

 לה והודיע רותי עם התקשר והוא
 בתל־ מרינה במלון נמצא הוא כי

 מקום־לינה, לה אין אם וכי אביב,
 רותי עימו. להתגורר מוזמנת היא

לי ונשארה במלון לחדרו הגיעה
 חדר, באותו ״ישנו בלילה. שם שון
 רותי סיפרה ביחד,״ ישנו לא אבל
 לא היא אבל דוכךהעדים. מעל

 ולכן זה, בסידור בנוח הרגישה
 הולכת היא כי לגולן פתק השאירה
המלון. את ועזבה לחברה,

 חמו, אותה איתר יום באותו
 גולן, עם יחד לחברתה הגיע והוא
ש הלילה פשר את שיסבירו כדי

 נשבעו הם במלון. במשותף בילו
 וכי ביניהם, קרה לא מאומה כי לו

נוחיות. של סידור רק זה היה
 תבוא רותי כי חמו ביקשו אז
 בבת־ים. מלון בבית איתו לדבר

 את יכה לא כי לגולן הבטיח הוא
 לחדר עלה וזוג־הנאהבים רותי,

 לדרכו הלו גולן כאשר במלון,
 אחרי 2.00 בשעה לבוא והבטיח

איתו. אותם לקחת חצות
 כאשר מאניאק:״ ״מלשין:

ב רותי ראתה המלון דלת נסגרה

 מתכוון הוא אין כי חמו של עיניו
ה הניצוץ את הכירה היא לדבר.
ל רצה היא בעיניו. שלהט אכזרי

 והחלה אותו פתחה החדר, חלון
ב שעברה ניידת לעזרה. זועקת
 לתחנת־ השניים את הסיעה מקום

 כי רותי, התלוננה ושם המישטרה,
להכותה. רוצה חמו

 הגיע בתחנת־המישטרה, הם עוד
 סיפרה כאשר גולן. הידיד למקום

 עומד שחמו חששה כי רותי, לו
 ואמר אקדח גולן שלף להכותה.

 אותך, מכה היה הוא ״אם :לה
בו!״ יורה הייתי

הש והרדיפות, המכות למרות
 לגור לעבור לבסוף רותי תכנעה

 בחולון. משותפת בדירה חמו עם
מתגו החלו מאז לדבריה, ואמנם,

 אחרת. חמו התנהג יחדיו, ררים
 קנאי. היה ולא אלים היה לא שוב
יחדיו. יפה חיו הם
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