
תמרורים
או ש  שווייץ, בנוישאטל, ♦ ני
אחד ),63( דירנמאט סרידריך

 בעולם ביותר המוצגים המחזאים
 של נישואיו הזקנה, הגברת (ביקור
 קר ושרלדטה מיסיסיפי) האדון

 היא כאשר דירנמאט הכיר שאותה )57(
 הטלוויזיה עבור שעבר בחורף הפיקה,

 שנה אודותיו, מישדר־תעודה הגרמנית,
 שלושת אם הראשונה, אשתו מות אחרי

ילדיו.

חוג  הולדתו יום בבאר־שבע, ♦ נ
 יו״ר ישי, רם ד״ר של 53ה־

 שביתת־ ומנהיג הרפואית ההסתדרות
 שעברה. השנה של הגדולה הרופאים

 מושב חבר היה תוניסיה, יליד ישי, ד״ר
 וגר בנגב קיבוצים כרופא משמש גילת,

 הנשיא, אשל החקלאי בבית״הספר
 של נינתו רחל, אשתו, מנהלת שאותו
 של בירושלים הראשון היהודי הרופא
 שוכח איננו המזוקן ישי .19ה־ המאה

 למד, שם ״בצרפת,״ העדתי: מוצאו את
 כיהודי', כל־כך נראה לי,אינך ״אמרו
 כל־כך נראה לי,אינך אומרים ובארץ

המיזרח׳ד עדות כבן

חוג  פרבר־ במבשרת״ציון, ♦ נ
 55ה־ יום־הולדתו הירושלמי, הווילות

 חקר־ איש שרון, עימנואל ד״ר של
 מנכ״ל וכיום ומדעי־המחשב, ביצועים
בתפ לקודמו בניגוד המקפיד, האוצר,

 מהופעות להימנע סדן, עזרא קיד,
 צריך בטלוויזיה (״הכוכב פומביות

 שרון, המנכ״ל"). לא השר, להיות
 גדל מפולין, שנה בגיל שעלה

 שנים שש תוך עלה ובחיפה, בירושלים
 היישובים במישטרת נוטר מדרגת

למג״ד המנדט ימי של העבריים

 העצני עורך־דין
לגוש־אמונים ממפא״י

 לארבעה אב שרון, .23 בגיל בגולני,
 11 ב־ היה לפסיכולוגית, הנשוי בנים,

 חברת״הבת מנכ״ל האחרונות השנים
 קונטרול, דאטה של הישראלית

 בגודלה השלישית חברת־המחשבים
בעולם.

 יום בקיריית־ארבע, ♦ נחוג
 העצני, אליקים של 58ה־ הולדתו

 תחת נולד גרמניה(שבה יליד עורן־־דין
 בהפגזת שנפצע כומבק), השם

 ועבר במילחמת־העצמאות ירושלים
 במישמרת מפעילות הקשת, כל את

 שורת והקמת מפא״י של הצעירה
 בשחיתויות (הלוחמת המתנדבים

 בגוש־ לפעילות עד >50ה־ בשנות
אמונים.

 יום־הולדתו בתל־אביב, ♦ נחוג
 (ולא סופר אמיר, אהרון של 61 ה־

 (יתד), משורר ממשלה), למוות תהי
 ירושלים יליד אמיר, ועורך, מתרגם

 הספיק הספר), (עם מו״ל של ובנו
 ולח״י, אצ״ל איש בצעירותו להיות

 הכנענים ומראשי בביירות פועל־בניין
 העברים מרכז (אלף, קבוצותיהם על

האח בשנים פועל, והוא הצעירים)
לנוצרים קיצונית להתקרבות רונות,

שגמרה הגמרא
האליבי את

שפט חשוב נושא היה הסניגור הוכיח שבו - הרצח במי
ש ומן כמה זה לתל־אביב? חב״ד מכפר להגיע כדי דרו

 אדרת יצחק הנודע הסניגור בעקבות
 לוקח היה אדרת כי ידוע, היה המנוח.

 אבל לשנה. תיקים מעשרה יותר לא
 מירב את משקיע היה תיק בכל

 עד עמל, או כסף חסד ולא המאמצים
 העובדתיות האפשרויות כל את שמיצה

 למען בתיק גלומות שהיו והמישפטיות
ההגנה.

 על שעמד לער דקות כמה הקשבתי
 סרט רואה אני כי וחשבתי דוכן־העדים

 מישפט־רצח, היה המישפט טלוויזיה.
 וציון שימחוני האחים נאשמים שבו

 חלק ישעיה. יאיר את רצחו כי עוזר,
 הוא האחים של מקו־ההגנה חשוב

 בערב כי מוסכם, שלהם. האליבי
 גמרא שעור האחים למדו המיקרה

 כמעט במרחק בוצע הרצח חב״ד. בכפר
ה בתל-אביב. משם, קילומטר 20

 שוטר, שהזמינה בכך הסתפקה תביעה
 הוא דרו. באותה במכוניתו נסע אשר
 את עבר כי וסיפר דוכן־העדים על עלה

 לנאשמים היה ולכן דקות, ז5ב־ הדרך
 הרצח למקום חב״ד מכפר להגיע סיפק
בזמן.

 הפך הסניגור מתייק. מדע כמו
 למדע הזאת העובדתית השאלה את

 של שירותיו את שכר הוא מדוייק.
 סקר לערוך ממנו וביקש פרטי חוקר
הרלוונטי. הדרך קטע על מדעי

 והגיש דוכן־העדים על עלה החוקר
 הוא וטבלות. תרשימים לשופטים

 נסעו שבה המכונית את נטל כי סיפר,
 המישפחה ואשר בליל־הרצח, האחים

 כמה עשה הוא לרשותו. אותה העמידה
 למקום־ חב״ד מכפר נסיעות וכמה
 גורם כל של רישומים וערך הרצח

 הוא כאשר ביצע, אחת נסיעה אפשרי.
בחוקי־התנועה התחשבות ללא נוסע

 וגמן פרקליט
1989 בשנת -

 ואת לרמזור רמזור בין המרחק את
 קטע כל לעבור כדי הדרוש הזמן משך
 של היה האחרון והרישום בנפרד. כזה

 שהיה הזמן ומשך הרמזורים מיספר
 את מהם. אחד בכל לחכות עליו

 מחישובים כתוצאה שניסח, הטבלות
לבית״המישפט. המומחה הגיש אלה,

 בית־ גם כי לראות היה אפשר
 והעומק מהדייקנות התרשם המישפט

 קווארט לשופט העד. הגיע אליהם
 לפני עצרת ״האם אחת: שאלה היתה

ב הנתונים את ורשמת רמזור כל
 דיברתי אני ״לא. השיב: והעד פנקס?״

כך ואחר־ קטן, מכשיר־הקלטה תוך אל

י א ד  של לאולם להיכנס לך ^
ט פ שו ה ^ /  רק שם ישבתי קווארט. /

 הסניגור איך ראיתי אבל דקות, כמה
 בלי לך, אומר ואני התיק, את הכין

 זיכוי,״ חצי כבר שזה הראיות, מה לדעת
 בפלילים, המתמחה עורך־דין, לי סיפר

בית־המישפט. במיזנון
 לרעהו, איש המפרגנים עורכי־דין

 המפר־ העיתונאים מן אפילו מועטים
 לאולם רבה בסקרנות עליתי ולכן גנים,
 השופט שבראשו הרכב, ישב שבו

 הסניגוריה ספסלי על קווארט. שמואל
גדול- עורך־הדין — שניים ישבו

 למצוא שאיפשרו ציבעוניים פלסטיק
כהרף־עין. דבר כל

 כאשר טלוויזיה. סרט כמו
 הבנתי וגמן באורי המדובר כי ראיתי,

 אם אנשים שואלים לפעמים הכל.
 ואולי חיוניים, הם עורכי־הדין אמנם
 בלעדיהם. במישפט להסתדר אפשר
 שבהם רבים, מיקרים לציין נוהגים
 שיעור־קומה בעל סניגור למרות
 של רבות לשנים ונידון נאשם הורשע
 סניגור רואים כאשר אולם, מאסר.
 לשאלה מקום יותר אין בפעולה, אמיתי

זו.

(משמאל)* קווארט שופט
- נמצאים אנחנו

ד טוב ששרן־־דץ ס שמת י לקוחזתיו וגנרל המישפט פד את ר
 עורך־הדין וחברו, וגמן, אורי המימדים

 היו השולחן, על לפניהם, דגן. אהוד
 המישפט. חומר של התיקים ערוכים
 אותו התרשם ממה להבין היה אפשר

 השייכת פיסת־נייר כל עורך־דין.
 והוצמדה מוספרה, תויקה, למישפט

בצגי־ מופרדים היו המוצגים לסדרן.

 אחד רבות שנים היה וגמן אורי
 תל־ פרקליטות של מעמודי-התווך

 לשוק ועבר משם יצא כאשר אביב.
 של כסניגור מקומו את מצא האזרחי,
הולך הוא לבן. צווארון עברייני

אנגלר חנה השופטת מימין, *

 מהר, שיותר כמה להגיע ומשתדל
 כמובן, בוצעה, הנסיעה הדרך. בתוואי
האחים. נסעו בה לזו דומה בשעה
 הוא כאשר נוספת, נסיעה ביצע הוא
 בכל עוצר כללי־התנועה, על שומר
 גם ומדד עצור, תמרור ובכל רמזור
מדד נוספת בנסיעה הזמן. את הפעם

 אנחנו ״טוב, הדברים.״ את הדפיסו
 השופט ציין ,״1984 בשנת נמצאים

קדמי. יעקב
 כיצד לדעת אפשרות כל אין
 זו. קצרה עדות פי על המישפט, יסתיים

 בתורת מאלף שעור זה היה אולם
■ אלון תיק,אילנה והכנת המישפט

הא ייחודו אולם בלבנון. המארונים
 הריבעון ועריכת בהוצאת היה מיתי

 שנים 18 במשך קשת, הספרותי
 מן כמה לראשונה פורסמו שבו רצופות,

והשי הספרות של הנכבדים הגילויים
המדינה. קום מאז העברית רה

 של 75ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 שחקן־הקולנוע סטיוארט, גייימם

 את שסיים אחורי), האמריקאי(חלון
 לאה־ שחזר לפני האדריכלות לימודי

 שבשנות סטיוארט, הבימה. בת־נעוריו
 וכאקורדיו־ כקוסם הופיע שלו העשרה

 קאריירה בקולנוע, חיל עשה ניסט,
 כדי העולם, במילחמת־ זמנית, שנטש,
 כטייס־ האמריקאי בחיל־האוויר לשרת

 השתחרר הוא גרמניה. מעל מפציצים
תת־אלוף. בדרגת הצבאי השירות מן

חוג  יום־הולדתו בניו־יורק ♦ נ
 של נכדו יעבץ, יעקב של 80ה־

 שנים 24 במשך שהיה ומי צפתי, יהודי
כאחד רב־השפעה, רפובליקאי סנטור

 בסנאט. ניו־יורק מדינת נציגי משני
לכיסא־גלגלים. רתוק הוא עתה

ר ט פ  מנד שווייץ, בדאבוס, ♦ נ
 הסופר שו, אירווין ,71 בגיל חלת־לב

שנו בעשרים שחי היהודי-האמריקאי,
 השווייצי, הסקי באתר האחרונות תיו

 פירסום עם יצא ששמו שו, קלוסטרס.
 האריות שלו, אחר־המילחמה ספר

 בטלוויזיה גם חיל י עשה הצעירים,
 בתיאטרון וגם עשיר) איש עני, (איש
קראון). (לוטי

 מסר־ צ׳ילה, בסנטיאגו, ♦ נפטר
 דאון), ולטר ,76 בגיל טן־הריאות,

 ראוף, מבוקש. נאצי פושע־מילחמה
 באס־ (תת־אלוף) שטנדרטן־פירר

 העורב מיבצע לביצוע אחראי היה אס,
 אלף 97 לפחות הושמדו שבו השחור,
 במשאיות, הובלתם כדי תוך יהודים,

 למשאית. איש 60 ,50 של בקבוצות
גאזים באמצעות התבצע הרצח

 בצינורות למשאיות שהוחדרו
 ראוף נמלט המילחמה אחרי ממנועיהן,
 מידי להתחמק הצליח נעצר, לאיטליה,

 במשך שימש שבה לסוריה, עבר שוביו,
 עבר משם צבאי. כיועץ שנים שלוש

 הוסגר, לא שממנה וצ׳ילה, לאקוואדור
 להסגרתו אין־ספור בקשות למרות

 ממשלות מצד לדין העמדתו לשם
ומערב־גרמניה. ישראל

 ניו־ קיסקו, במאונט ♦ נפטרה
 ליילה ,94 בגיל מכשל־לב, יורק,

 דה־ של אלמנתו דואלאם, אצ׳יסון
 שנים, שלוש לפני שנפטר וואלאס, ויט

 ,1922 בשנת ייסדה, עימו יחר .91 בגיל
 נישואיהם, אחרי קצר זמן

 את וילג׳ בגריניץ׳ בקומת־קרקע
 שעיקרו דייגיסט, רידרס הירחון

 העיתונות מן מעניינות כתבות תימצות
 הפך הירחון משעשעות. זוטות והבאת

 מעטות, שנים תוך הזוג, בני את
 כיום המופיע הדייגיסט, למיליונרים.

מדי ונמכר לשונות מתריסר ביותר

 טפסים, מיליון 20מ־ ביותר חודש
 לו היו שלא וואלאס, לזוג איפשר
 דולר מיליון 50מ־ יותר לתרום ילדים,
 חוותו משיקום טובות, מטרות להרבה

 עד מונה קלוד הצרפתי הצייר של
 העיר של הבוטאניים הגנים שיפוץ

ניו־יורק.

 ,96 בגיל בתל־אביב, ♦ נפטרה
 מייסדי בין האחרונה רסקין, שושנה
 נחוג, כאשר בחיים שהיתה תל־אביב
 העיר. של 75ה־ יום־הולדתה החודש,
 בגיל נישאה רב, ובת יפו ילידת רסקין,

 הבורסקאי ובעלה, היא היו 21 ובגיל 18
 66מ־ אחת רסקין, משה וסוחר־העורות

 צפונה בחולות שהתאספו המישפחות
 החלקות את ביניהן להגריל כדי ליפו,

 רסקץ אחוזת־בית. של הראשונות
 חודשים לפני שאושפזה עד גרה,

 על הזוג בני שבנו בבית אחדים,
 ברחוב הגרלה, באותה זכו שבו המיגרש

 תל־אביב דרום־מערב של לילינבלום
היום. של
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