
 כאשר .ביוון, 'בנמל־פיראום, עגנה קליפורניה ציםתשות אוניית
 להפלגת ממרסי יצא הוא שטרנברג. אמנון הקפטן נרצח

האחרונה. הפלגתו היתה זאת בחיפה. עליה הפיקוד את לקבל האוניה, עם היכרות

׳הוצת מקו□
שולחן. במפת מכוסים היו

 מצביע בתמונה האיש באוניה. שטרנברג אמנון של תאו
 פניו הרב־החובל. של גופתו נתגלתה שבה המיטה, על
ופניו. ראשו על כהה במכשיר ממכות כתוצאה מון הוא

ל1 | | י| ■ 111 | י שהותם בעת ילדיהם, עם יחד שטרנברג ורות אמנון 1,3^1י1ך
י י * ■ י ו *י■ י ' י *  צים, על־ידי 1976 בשנת לשם נשלח אמנון ביפאן. ^
שלו. האחרונה יום־ההולדת במסיבת מישפחתו ובני אמנון :משמאל מינהלי. תפקיד למלא
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מה ,.ה״ת■  ותת מו
בי את  דמענו!•־ ד

ת ק ע ו תו ז מנ  או
ת די לנ אי ת  שו ה

ג אמנון בו נ טו ש
טן פ ק ח ה צ ו נ |<,1|||ן||1ש  הדהים! התאילנדית שענדה 11 |

11^  היה הישראלי. הרב־חובל 1111 □
ארנסט :מובהק יהודי שם עליה

! ש ש ח ש

ג שט אמנון וקפטן וות־סופאטוה ו ע ו ע ו
ל ך*' כ חו ״ כ ל האמין לא הישראלי ר

ה שענדה הטבעת על עיניו. מראה י *
 באנג־ מרחובות באחד שהכיר תאילנדית,

 ארנסט מובהק: יהודי שם חקוק היה קוק,
 כאשר יותר עוד נדהם הקפיטן אך נתן.

 ״אם לו: אמרה העיניים מלוכסנת הצעירה
 יעברו שלנו שהילדים רוצה אני נתחתן,
 אותה שחקר אחרי המין.״ באבר ניתוח

 בת־שי־ כי הבכיר, הקצין הבין לכוונתה,
ברית־מילה. על מדברת חו

 רב- שנישאו, אחרי שנים 11 כיום,
ה בין עוד איננו שטרנברג אמנון חובל
 באוניה שעבר בשבוע נרצח הוא חיים.

 בנמל־פיר־ שעגנה בעת קליפורניה, ציס
 רות־סו- התאילנדית, אלמנתו יוון. אום,

זיכ מיטען עם נותרה שטרנברג, פאטרה
המ חייהם סיפור של יוצא־דופן, רונות

יוצאי־דופן. הם שגם שותפים,
 רות את לשאת כלל חשב לא אמנון

ה בילו באקראי שהכירו אחרי לאשה.
 רות אד תאילנד. ברחבי חופשה שניים
 בארצה. הנהוגים הכבוד כללי על שמרה
 שני הזמני הגענו, שאליו בית־מלון ״בכל

בתאי- ״הכבוד סיפרה. נפרדים,״ חדרים


