
לפצי־ שגרם הוא מיזרחי כי משוכנע
 רצה, אילו כי מהמחשבה נחרד עתו, _

 לבית־החולים מביא מיזרחי היה
 ומחסל בונבוניירה במקום כלי־נשק

במקום. אותו
המישטרה, קצין של עדותו למרות

 כי בבית־המישפט, מיזרחי, של ידידו
 החליט מיזרחי, על מאיים נתי את שמע

 טענותיו צודקות כי שטיינברג השופט
 זיכה הוא זיו. שימחה הסניגור של

 מחמת עופרי את השנה יולי בחודש
 עליו הטיל בית־המישפט אבל הספק.
 יימצא אם כי היו הערובה תנאי ערובה.
מיזרחי, שימשון של בסביבתו עופרי

ן ?!111 ו  אהו- היתה שושנה ך
 בעלה על מאוד בה 11^1111\

אליו. להשיבה שגיסה הדאשזן,

 הערובה את לחלט בית־המישפט יוכל
עופרי. שהפקיד שקל אלף 500 בסך

בהעו־ ונתי שוש התראיינו כאשר
 הזיכוי, אחרי מייד לראשונה, הזה לס
 הספק בגלל מאוד נעלב עדיין נתי היה

 ובגלל בחפותו, השופט שהטיל
 השופט שצרף יוצאת־הדופן הערובה

לפסק־דינו.
 גם ושוש נתי היו זמן באותו
 מיזרחי כי ראו הם מאוד. מבוהלים

 הצרות כל כרצונו. העניינים את מסובב
 אך לעברו, הצביעו ראשם על שנפלו

 ממשית, לתקופה נעצר לא מעולם הוא
לצידו. הקישטרה כי והתגאה
 משמש מיזרחי כי בטוחה היתה שוש
 הוא כן ועל המישטרה, עבור כמודיע

 הוא אם מה .אז מיוחדות. להטבות זוכה
 אנשים?" להרוג יכול הוא מודיע?
אז. שאלה
 עם לגור וחזר נתי שזוכה אחרי יום
 הטלפון קו את מישהו ניתק שוש,

 כדי לעשות צריכה אני ״מה לדירתם.
 ביאוש. שוש אז שאלה עליי?" שייגנו

 תמצא לא לעולם כי בטוחה היתה היא
 הראשון. בעלה של מניקמתו מנוח

מהמ ומפוחדים פגועים שהיו הוריה,
להתקרב עוד רצו לא והיריות, כות

 הפסיק אביה לחייהם. חששו הם אליה,
 עובד איננו והוא בבית־הקפה לעבוד

 להם שהיה הכסף כל את היום. עד שם
 של ולמחייתה לעורכי־דין שילמו
בכלא. ישב נתי כאשר שוש,

 ושוש נתי עברו נרדפות כחיות
 בתיקווה שכורה, לדירה שכורה מדירה

 שוש שימשון. של מפניו להימלט
 וביקשה לאנשי־ציבור מיכתבים כתבה

 להתראיין החליטה גם אז עזרתם. את
 תשומת את להסב כדי הזה, בהעולם

הנואש. למצבה המישטרה של ליבה
 שהתפרסמה אחרי הראשון ברגע

 מצבה כי נראה היה שוש, על הכתבה
 ברחובות הסתובב מיזרחי החמיר. רק
 על אחד לכל וסיפר בידו, העיתון עם

כי הוא לשעבר. אשתו של התנהגותה
 צעק נוראיים, בשמות־גנאי אותה נה

 והראה הוריה, לעבר ואיומים קללות
לנקום. להמשיך נכונות

 באה כך אחר מאוד קצר זמן אולם
 נעצר מיזרחי ושוש. לנתי הישועה
 התכוון, כי בחשד המישטרה על־ידי

 סוחר־שטיחים לחטוף אחרים, עם ביחד
 נעצרו איתו יחד אותו. ולשדוד עשיר

 חברתו של ובנה ,21 ה־ בן רפאל, בנו, גם
אבני. ישראל החדשה,

 כתב- את השניים ראו כאשר
 נבהלו מיזרחי, נגד שהוגש האישום

 את לרצוח בנסיון נאשם הוא מאוד.
 בנסיון הרכב, בהצתת שוש, של אביה

 וכמה כמה ובעוד ושוד חטיפה
פירטי־אישום.

 לעד־ להפוך הראשון החליט אבני
 לעברו ירה עצמו שהוא ולמרות מדינה.

 של מעמד קיבל שוש, של אביה של
 של בנו רפאל, גם בתיק. ער־מדינה

 באשמתו להודות החליט מיזרחי,
אביו. נגד ולהעיד

 בבית־ רפאל הורשע השבוע
התלו על בתל־אביב המחוזי המישפט

 על עופרי נגד שהגיש הכוזבת נה
 ועל מאביו, דולר אלפים 10 של סחיטה

 הוא שוש. של אביה את לרצוח נסיון
המת נוספים, באישומים גם הורשע
 סוחר־ של החטיפה לפרשת ייחסים

 בקרוב יעיד רפאל כי נראה השטיחים.
 הללו. הפרשיות בכל אביו נגד
 בעיתון־ הדבר סורסם אשר ף*

 שוש של אביה מיהר הבוקר,
 האיש כך. על לה ולספר לטלפן

 שסבל הצרות בלחץ נשבר שכמעט
ראשו. את שוב זקף האחרונה, בשנה

לר בנסיונות מזרחי יורשע כאשר
 גם לנפגע תהיה קביליו, את צוח

 נגד סכום־עתק על אזרחית תביעה
 והנזקים הפגיעות כל על מיזרחי,

לו. שגרם
 משמח מאורע עוד קרה השבוע
 ילדה שבועיים לפני עופרי. במישפחת

 והשבוע אסף, הבכור, בנה את שוש
אברהם של בבריתו התינוק הובא
■ אלח אילנה •נואבי

 של אביה קביליו, אברהםנפצע האב
על• פעמיים נפצע שושנה,

להפחידה. כדי בו לפגוע שניסה הראשון, בעלה ידי
השיחווו אחרי

מפשע. חף נחי כי ההוכחה גם התקבלה השבוע לה.

ם מהרי ח
ורר בריא צעיר,

 בגן־החיות בירושלים, ♦ נולד
 תאו בארץ, לראשונה התנ״כי,

 של קרוב־רחוק (ביזון, אמריקאי
 ובת־זוגו, חירות של בנם הבאפאלו),
 העזו לא גן־החיות עובדי ידידות.

 הרך של מינו את לברר לכלוב להיכנס
 בגלל וזה קילו• 30 השוקל הנולד,

 העיר ילידי הוריו, של תוקפנותם
 בקרבת אשר באפאלו, האמריקאית

 הניאגרה, מפלי ליד הקנדי, הגבול
 כמתנה הביזונים את העניקה אשר

הישראלי. לגן־החיות

 ביותר, הנודעים מבעליו אחד של
 בירה בקבוקי אלף 100 גרין, הסופר

 נושא בקבוק כשכל יום־הולדת, של
היובל. חתן של האישית חתימתו את

ניקוד ויש כתיב יש
 של 80ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג

 יוצא־דופן משורר ישורון, אבות
 (הוא וניקודם כתיבם שיריו, בנושאי

 החל הקובוץ) בתנועת להשתמש מרבה
 שאותו וצמאון, צוס הראשון, משירו

 שמו כאשר בשנים, עשרות לפני כתב
פרלמוטר. יחיאל היה עוד

הבוטנים סנדק
והנכד הנץ

חוג  יום־הולדתו בירושלים, ♦ נ
אלישר, חי הנרי מנשה של 83ה-

 המישפחות אחת ובן איש־עסקים
 בארץ. והנכבדות הוותיקות הספרדיות

 רבנים שני של נינם הוא עצמו אלישר
 ראשונים־ שהיו ראשיים, ספרדיים

 של ונכדו הקודמת המאה בסוף לציון
 הזיכיון בעל שהיה מי נבון, ביי יוסף

 יפו־ירושלים. מסילת־הברזל להנחת
 הסתדרות את בשעתו, שיסד, אלישר,

 אך קרקעות, סוחר גם היה הפקידים,
 סיגריות יבוא הוא העיקרי עיסוקו

 מאז התמחה שבו ענף אמריקאיות,
הסי הברת של ראשי כסוכן שימש

ישורון משורר
קובוצים הרבה

 של 60ה״ יום־הולדתו ♦ נחוג
 39ה־ הנשיא שהיה מי קרטר, ג׳ימי

 משלושת ואחד ארצות־הברית של
ארצות־הברית של הנשיאים־לשעבר

קרטר נשיא־לשעבר
משלושה אחד

 הם האחרים בחיים(השניים עודם אשר
 רודולף ג׳ראלד קרטר: של קודמיו

 קרטר, ניכסון). מילהוס וריצ׳ארד פורר
 במדינת־הדרום קטנה עיירה יליד

 קבע. שנים, שש במשך שרת, ג׳ורג׳יה,
 ניהל, האמריקאי, בחיל־הים כסגן

 המיש־ חוות־הבוטנים את מכן, לאחר
 מרינתו, מושל להיות והספיק פחתית

 אולי ממנה לנשיאות, שזינק לפני
 קמפ־ בהסכמי חלקו בזכות רק ייזכר

 כסנדק־השלום שימש שבהם *דייוויד,
לישראל. מצריים בין

ישראל מלך דויד,
ג חו  יום־הולדתו בניו־יורק, ♦ נ

 האמרי־ הסופר הלר, ג׳וזן! של 61ה*
 את שנה 30 לפני קנה אשר קאי-יהודי,

 ,22 מילכוד הראשון, בסיפרו עולמו,
 ואת הצבאות את ללעג שם שבו

 עלה אשר הלר, יחד. גם המילחמות
וה רבי־המכר, לרשימת שוב החורש

 יודע האלוהים החדש, סיפרו עם פעם
 דויד, של סאטירית (אוטו־ביאוגרפיה

 הכל הלר, כדברי הכוללת, ישראל, מלר
 גוליית״) פיצוץ עד בת־שבע ״מפיתוי
 ממחלת־שיתוק עתה רק מחלים

 בעיקבות עליו שבאה מיסתורית,
 עד שנים. שלוש לפני שרירים דלקת

 הלר של אצבעותיו רוטטות היום
 הנייר את מכניס הוא כאשר

 הלה של (!זפיתרון למכונת־הכתיבה
למעבד־תמלילים). עבר הוא

 (לטיף, מספרו הארצישראלית גריות
'בירושלים! ארצט) סימון

 הסיגריות בזכות
והסוכריות

חוג  ניו־זילנד, ברוטורואה, ♦ נ
סארוו־ של 107ה־ יוס־הולדתה

ליאונרד, ראנגיני אחאוואהא
 השחומים, ניו־זילנד ילידי של צאצאה

 כולל צאצאים, 450 עצמה לה אשר
 בורכה, שליאונרד אחר נכדי־נינים.

 אליזבט, המלכה על־ידי ליום־הולדתה,
 לעובדה תשומת־ליבה את הסבה אשר

 ביותר הקשיש השלישי האדם היא כי
 ליאונרד גילתה הבריטי, העמים בחבר

 הן ימיה אריכות מקור כי רעתה את
 מגיל מעשנת היא שאותן הסיגריות,

 מוצצת היא שאותן והסוכריות, חמש,
נכבדות. בכמויות

אנגלית חוצפה
 הצרפתית, בריביירה ♦ נחוג

 גדין, גראהאם של 80ה־ יום־הולדתו
 מספריו רבים אשר האנגלי, הסופר

 לסירטי־קופה(האדם הפכו רבי-המכר
 בהוואנה, שלנו האיש השלישי,
 של ליורש כראוי כבוד). של קונסול
 מיפעל יצר מישפחתי, בירה מיפעל
יום־הולדתו לכבוד גריו הבריטי הבירה

 קילו; 900 עד שוקל בוגר ביזון *
.540 עד - בוגרת

מדקות תחת מלקות
 ,58 בגיל בפתח־תיקווה, ♦ נפטר

 במיקצועו, עורך־דין גילעד, חיי£
 על-ידי למוות, 1946 בשנת שנדון

שהא הבריטיים, המנדט שילטונות
 האצ״ל אנשי בין היה כי אותו שימו

 צבא קציני כמה הלילות באחד שעצרו
 על בתגובה אותם, והילקו בריטיים

 אצ״ל לצעירי שנפסק עונש־המלקות
 גילעד הבריטים. על־ידי נתפסו אשר

 את ולהעלות הכלא מן להימלט הצליח
הגרדום. בצל ספר, על חוויותיו
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