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 למתמטיקה! פרופסור ני ^
£ > /  לי תתנו אם אינטליגנטי! אדם /

 ואוכל אותם אלמד סיפרי־החוק, את
 לעורר־ זקוק אינני בעצמי. להופיע

 ויאן אלכסנדר(״סשה") הצהיר כך דין.״
 גבה־הקומה. הגבר בבית־המישפט.

 בבית־ נאשם והמקריח, הממושקף
 בכך בתל־אביב המחוזי המישפט

 שכנו אמינוף, דויד את ביריה שרצח
 הצתת רקע על סיכסוך בגלל ברמלה,
מכונית.

 בבית־המישפט עומד יום בכל לא
 וביטחון גבוהה השכלה בעל נאשם
 ולנ־ שולמית השופטים, כזה. עצמי

ני שצקי, ועדנה קדמי יעקב שטיין,
 זה יוצא־דופן במישפט לבקשתו. אותו
 על נוסף עצמו, על ברצח הנאשם מגן

 בית־ לו שמינה המעולה הסניגור
 עורך־הדין שהסניגור, אחרי המישפט.

 קם עד, חקירת מסיים אדרת, גיורא
 לכל גופו את מותח רגליו, על הנאשם
 במיבטא שאלות לירות ומתחיל אורכו
שלמ טוענים, מישפטנים כבד. רוסי
 לעצמו הנאשם מזיק השכלתו, רות

 אך עוזר, שהוא מכפי יותר בחקירתו
 ולתרום לקום פעם בכל מתעקש הוא
למישפט. תרומתו את

 יושבת באולם הראשונה בשורה
 קטנה אשה הנאשם. של אשתו מאיה,

 תינוק. כשל רך שיער בעלת וצמוקה,
 מכיוון להטעות, עשוי האשה מראה

 את בעצם, הטילו, במישפט שהעדויות
 היא ״זו האשה. לעבר ברצח האשם

 רצה לא הבן־אדם אותו, שהסיתה
 בבית־ הנרצח של אחיו אמר להרוג!"

המישפט.
 מארב
במידפסת

 שעלה מהנדס הוא נאשם ^
 שם, שהיה אחרי מרוסיה, לישראל \ 1

 קיבל בישראל אסיר־ציון. לדבריו,
 בשיכון ברמלה. בשיכון־הרוסים דירה

 מברית־המועצות, עולים מתגוררים זה
מבוכרה. כעיקר

 היו בשיכון היחסים כי נראה
 הרצח, שלפני השנה בחצי מתוחים

 הנאשם. של מכוניתו הצתת כעיקבות
 איננה שפירא, דורית התובעת, נם

 האם לסיכסוך. הסיבה היתה מה בטוחה
 הצית אשר הוא שאמינוף הנאשם חשד

 מכיוון עליו כעס שמא או מכוניתו, *ת
 את לכבות מדי יותר לו עזר טרווקא

 לקבל רצה שהוא בעוד :מכונית,
דמי־הביטוח? את לבורה

 נשרפה שבו יום מאותו אולם
 הפרד של מעמדו השתנה ;מכונית,

 אהוב היה מקודם אם בשכונה. !סור
 אותו שאחרי הרי הכל, על־ירי מכובד
 אליו. ביחס גדול בשינוי הרגיש ;יקרה
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 רפרופסוה
 נאשם
ברצח

 השכנים של מיחסם מאוד נפגע כבודו
אליו.

 מרוסיה העולה בין הסיכסוך
 בקללות, שהתחיל מבוכרה, והעולה
 1984 בנובמבר לסכינים. הידרדר
 החנייה. ליד בחצר היריבים נפגשו
 אמינוב אותו תקף הנאשם, לדברי
 למישטרה תלונה הגשתי ״לא בסכין.

 שעמדו העדים כל טעם, היה לא כי
 היו והם שלו, חברים היו מסביב

 הפרופסור. הסביר לטובתו,״ מעידים
 להזדמנות הנאשם חיכה רגע מאותו
 כאשר אמינוף את לתפוס כדי נאותה,
למישטרה. ולהביאו בידו, הסכין

 יושב הפרופסור היה ארוכות שעות
 ואורב בחצר מסתכל ביתו, במירפסת

 בסוף בצהריים, בשבת הבוכרי. לשכן
 עובר יריבו את ראה שעברה, השנה

 בטוח היה משום־מה במיגרש־החנייה.
 דרר־קבע, סכין בכיסו נושא האיש כי

 להביאו כדי לחצר מייד ירד והוא
 את השוטרים לפני ולהציג למישטרה

 שבפעם מאחר אולם שבחזקתו. הסכין
 לברוח, ונאלץ בסכין הותקף הקודמת

 האקדח את הפעם איתו הפרופסור לקח
ברשיון. בביתו שהחזיק

 ,אתה
גברי׳

 לחצר, הפרופסור הגיע אשר ^
 שתי עם מדבר אמינוף כי ראה ^

 המתקרב, הפרופסור אל כשגבו נשים,
 התקרבות על לו סימנו הנשים אבל

יריבו.
 בכיס, היד את מחזיק שהוא ״ראיתי

יתקוף ושהוא סכין לו שיש והבנתי

 שעצי לשוטרים הפרופסור אמר אותי,"
רוהו.

 הסכין את להוציא מיריבו דרש הוא
 אמינוף אולם הארץ, על אותה ולזרוק
 ריקה. כשהיא מהכיס ידו את הוציא

 ודרש אקדחו את אליו כיוון הפרופסור
 עמדו השניים הסכין. את שיזרוק שנית

וצו מקללים מתווכחים, כשהם כך
סביב. נקבצים השכנים וכשכל עקים,

 ירדה הפרופסור, של אשתו מאיה,
 אתה ״מה לידו. ונעמדה מביתה

 גבר? ״אתה אשתו, אותו שאלה עושה?"
 הקהל את לאסוף או אותו להרוג באת

בבעלה. האשה הטיחה סביבך?״
 דחף אקדחו, את הניף הנסער הגבר

 להפריד שרצו והידידים השכנים את
אחת. ידיה וירה הניצים, בין

 את כיוון הוא כי עולה העדויות מן
 אחיו וכי הקורבן, של לליבו האקדח

 הצליח למקום, שהגיע המנוח, של
 נורה ולכן ואקדחו, ידו את להסיט
בכיליתו. ונפגע בבטנו המנוח

 המיש־ הגיעה מעטות דקות בתוך
 הניידת, התקרבה כאשר למקום. טרה
 לעברם הולך הנאשם את השוטרים ראו

 איים לא הוא בידו. השלוף והאקדח
 מסר פשוט הוא בו, להשתמש ניסה ולא
ש הראשון השוטר לידי האקדח את

פגש.
 היו פניו מאוד, נסער היה הנאשם

 מיש־ מבולבלות. היו ועיניו אדומות
 נשברו החזקות, העדשות בעלות קפיו,
, התיגרה. בעת

 ושם לבית־החולים, הועבר אמינוף
 מתאושש שהוא נראה היה טופל.

 היה שלב באותו משתפר. ושמצבו
אלא רצח, של עבירה כאן אין כי נראה

 ולכן בלבד, וחבלה קטטת־שכנים
 שטחית המישטרה חקירת היתה

 בבית־החולים נחקר אמינוף במקצת.
 גירסתו. את ומסר המישטרה, על־ידי
 באופן נפטר מכן לאחר ימים ארבעה

בכיליה. מזיהום פיתאומי
הפרו עצמו את מצא לפתע, ואז,

ברצח. נאשם למתמטיקה פסור

 גסיסה
במחלוקת

 שהוא היא, הנאשם של ירסתו ך
 שהיה הסכין, מפני התגונן רק ^

 היריב. של בכיסו נמצאת שהיא בטוח
 בלוף בצלאל הד״ר נחקר כך לשם

 כניסת ועל מרחק־היריה על ארוכות
לגוף. הקליע

 את לחקור הנאשם ניסה כאשר
חקי את סיים שסניגורו אחרי הרופא,

 שאלותיו כי השופטים לו אמירו רתו,
למישפט. רלוונטיות אינן

 מסיכה נפלה כאילו הרגע באותו
 החלו עיניו הפרופסור. של מפניו

 זרק והוא לצעקה, עלה קולו בורקות,
 אמר הוא בידיו. שהחזיק העט את בזעם

 החקירה, על מוותר שהוא לשופטים
 לו מאפשר אינו שבית״המישפט מכיוון

הפרו את העמיד להט־יצרים לחקור.
לחלוטין. שונה באור פסור

 לפני העומדת המישפטית הבעייה
 תוכל האם מסובכת: היא בית״המישפט

 את בית־המישפט לפני להביא התביעה
המנוח? של האחרונה עדותו
 להביא אי־אפשר החוק, פי על

 מחוץ שניתנה עדות לבית־המישפט
 את לחקור אי־אפשר כאשר לכתליו,
 חריגים יש לכך נגדית. חקירה המעיד
 האומר זה הוא בהם שהרלוונטי אחדים,

 בבית־ קבילה שכיב־מרע עדות כי
 ואינו נפטר שהעד למרות המישפט,

בבית־המישפט. להחקר יכול
 חייבת כזו עדות של קבילותה לשם
 מסר המנוח כאשר כי להוכיח התביעה

 היתה ולא גוסס היה זו, עדותו את
 האמין שהוא או להחלמתו, תיקווה

 במצב להבריא. עומד ואינו גוסס שהוא
 את ורק אך אדם יאמר החוק, מניח כזה,

 על להעליל או לשקר ינסה ולא האמת,
אחר. אדם

 אמינוף של עדותו נגבתה כאשר
 בינוני. במצב היה הוא בבית־החולים,

 בעזרת מעט והלך מהמיטה ירד הוא
 גוסס. היה כי לומר אי־אפשר לכן אחיו.

 שהיה לכך עדות כל גם הובאה לא
 שהוא סובייקטיבי באופן משוכנע

 כמה כעבור רק נפטר הוא למות. הולך
ימים.

 שאומנם כן, על בטוח, זה אין
 המנוח של האחרונה גירסתו תתקבל

למותו. שגרם האיש נגד
■ אלו; אילנה י——^יי—

ג חו  בברי־ במסיבת־הפתעה, + נ
 היוקרתיים במיגדלי־דויד כת־השחיה
ל40ה־ יום־הולדתו בתל־אביב,  יוסי ש

 הטניס נבחרת קפטן שטאבהולץ,
 אב במיקצועו, עורך־דיו הישראלית,

 בתו שהיא הילדה, מאשתו, לשניים,
צרפתי. יצרן־פרוות של

לאסירים ירדים בין
ג חו  מדינת בירת בטופקה, ♦ נ
ה יום־הולדתו האמריקאית, קאנזאס

מנינגר, אוגוסטום קארל של נע
האמרי הפסיכיאטרית לאבי הנחשב
 עם שנה, 60 לפני ייסד, ואשר קאית,

 לחו־ מנינגר מירפאת את ואחיו, אביו
 כמוסד כיום הידועה בטופקה, לי־נפש
 שלהם הנושאים, שלושת מנינגר.
 ההתעללות חייו: את מנינגר הקדיש
 בבתי־הסוהר האסירים מצוקת בילדים,
העולם. ושלום

רירושדים מארוקו בי!
 משטף־דם בירושלים, ♦ נפטרה

 ימים פרץ, אסתר ,77 בגיל במוח,
 ביתו במדרגות שמעדה אחר אחדים

 ילידת פרץ, בראשה. ונחבלה בנה של
 יצרן־ של אלמנתו היתה מארוקו,
 משך היה, ארצה, עלותו שעם נעליים,

 טירת־ הדתי הקיבוץ סנדלר מה, זמן
 היתה גם היא בית־שאן. שבעמק צבי,
 בנים, ושני בנות שתי לארבעה: אם

 שר־ הוא והשני מהנדס הוא מהם שאחד
 ליבטי- אחרי שרק פרץ, יצחק הפנים,
 ומועמד אליצור (כדורסלן נעורים

 פנה חיל־האוויר) של לקורס־טיס
 שיא, ,24 בגיל קבע, שבה לרבנות,

 הצעיר לרב־העיר(רעננה) נבחר כאשר
במרינה. ביותר

להרחרד אוקראינה 1בי
 שבמדינת בקמברידג׳ ♦ נפטר
 ,84 בגיל האמריקאית, מסצ׳וסטס

 הכלכלו״הסטטיס־ קוזניץ, סיימון
 שפיתח אוקראינה, יליד היהודי, טיקאי
באוני פרופסור בהיותו ,30ה־ בשנות

 המדידה מערכת את הרוורד, ברסיטת
 הגולמי, הלאומי (התוצר התל״ג של

 *של החשובים האינדיקאטורים אחד
 הומר כלל של ערכם הקובע המשק,

 מייצרת שאוכלוסיה והשירותים צרים
 זכל* שעבורה משימה שנה), משך

 השלישי• הנובל בפרס ,1971 בשנת
לכלכלה.

• • •

<והבנות הבנים בץ
ר ט פ  95 בגיל בתל־אביב, ♦ נ

 פלוס) 100 בגיל אחרות, גירסות (ולפי
התי העדה עסקן נחום, לוי משח
בש שהתמחה בית־דפוס, ובעל מנית
 של השבועית החוברת בהוצאת גם עתו

 תוכנו) על העיד הזעיר(ששמו הרומן
שע נחום, סיפרי־קודש. בהוצאת וגם
 התפרנס ,7 בגיל כיתום, ארצה לה

 ליד ופולים גרעינים ממכירת בילדותו
 לאחר־מכן היה יפו, של בתי־הספר

הא היומון מפיץ בראש־פינה, סנדלר
 ההוצאה־לפועל כרוז בירושלים, רץ

 לעסקן־ציבור, היה לבסוף, ביפו.
 חבר ומוכתרו, כרם־התימנים ממייסדי

 קבוע ומשתתף יפו מועצת־עיריית
 של הפורימיות בתהלוכות־העדלידע

 הופיע שבהן בתל־אביב, 30ה־ שנות
 כנציג נפרדת, בעגלה מישפחתו עם

 היו (מהם מרובות־הילדים המישפחות
 — 13 זו: אחר בזו נשותיו, משתי לו,

בנות). וארבע בנים תישעה

ל הנובל פרסי חמשת אל *
 לפיסיקה לשלום, לסיפרות, כימיה,

 משנת החל שחולקו ולרפואה,
 נובל פרס 1969 בשנת צורף ,1901
לבלבלה. שישי, שנתי
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