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כווצה נראה
 להתמקד מהנאשם ביקשו הכהן וצבי

 למישפט. הרלוונטיים באירועים
ששון: סיפר
 עברתי לנישואינו הרביעי בעשור

 וכאן .1985ב־ במיתרי־הקול, ניתוח
 שלי המוגבל כושר־הדיבור הכלב. קבור

אשתי. עם יחסיי על השפיע
 כל על התגברנו שנה 30 משר
 ודיבור. הסברה שיכנוע, בעזרת הבעיות

 לי אבד כאשר העיקר. היתה התיקשורת
 בקיר נתקלתי נשק. בלי נותרתי הקול,
 מה את לקרוא רצתה לא אשתי אטום.

 בי להסתכל רצתה לא לה, שכתבתי
 בשפתי. מילים לבטא ניסיתי כאשר

 לסלק ממני, להיפטר רק רצתה היא
מחיר. בכל אותי

 רק תיקשורת לנהל אז יכולתי
 למדתי שטרם מכיוון כתיבה, בעזרת
סירבה היא אבל הוושט. בעזרת לדבר

ן  הרצח היה כתב־האישום פי ל {
 האכזריים אחד ששון סוזאן של ^7

במדינת״ישראל. אי״פעם שהיו ביותר
מפר אמסטרדאם, יהודית התובעת,

 ,1988 בפברואר 7ה״ הרצח, ביום כי טת
 כאחות לעבודתה סוזאן יצאה בטרם

 בעלה, ניסה בכפר־סבא, בקופת־חולים
 בה תחזור כי אותה לשכנע יוסף,

 סירבה. היא ממנו. להתגרש מכוונתה
 בה לנקום ההחלטה בליבו גמלה אז

ולהרגה.
 את מסיימת אשתו כי ידע הבעל
בש הביתה ותחזור בצהריים, עבודתה

 סיפולוקס, בקבוק נטל הוא וחצי. 12 עה
 מיכל־ לתוכו הכניס בבנזין, אותו מילא
 חוץ במיטבח. לכיור מתחת והניחו גאז,
ששי מתכת, עשוי כבד, עלי נטל מזה
 בכיס אותו ושם בסלון, כקישוט מש

 השולחן על הניח אחר־כך מעילו.
 מיכתב, וכתב ישב אז קופסת־גפרורים.

לרצח. נימוקיו את פירט שבו
 הביתה, בצהריים האשה חזרה כאשר

 להתגרש כוונתה על סופית לו הודיעה
מבפ דלת־הכניסה את נעל הוא ממנו.

 כדי אליו גבה את היפנתה וכאשר נים,
 תשע בראשה הלם לעורן־־דינה, לטלפן
מכיסו. שהוציא בעלי־המתכת פעמים

 בדמה מתבוססת לארץ, נפלה האשה
 של חגורה הביא הבעל ומחוסרת־הכרה.

 צווארה את ליפף שלו, חלוק־הרחצה
למוות. אותה וחנק

 מכשיר את הוציא זה כל אחרי
 בנזין התיז לכיור, מתחת הסיפולוקס

 הגופה על גפרור. והצית האשה על
 ואת האשה של ארנקה את השליך

 הסיפולוקס את החזיר אז מיסמכיה.
הד דרך הבוער, מהבית ויצא למקומו

האחורית. לת
 בבית־החולים ישב כאשר נעצר הוא
 מה את ורשם לביתו, הקרוב מאיר,

 לאחות, מסר המיכתב את שעשה.
כבר בינתיים המישטרה. את שהזעיקה
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ש מכבי־האש, הבוערת לדירה הגיעו
שכנים. על־ידי הוזעקו

גלי־קול ^
 כזה נורא מיקרז^תב־אישום

 ביריון אלים, גבר בדימיון מצטייר )
אולם בעיניו. בורקת שאש גדל־מידות,

 נשמע הוא חייו, על לבית־המישפט
ומצו תחלואים הרבה כל־כך כאיוב.

 עברו ונפשיות בריאותיות בעיות קות,
 נראה שהוא פלא כל שאין הגבר, על
כל־כך. זקן

 שוחרר בצה״ל משירות־המילואים
 מאז בעיות־עצבים. בגלל ,40 בגיל

גם לקה תקופה באותה לשרות. התנדב

 הנין בבנזין, בקבוק מירא הוא
 נבו מנשיו־מתנת נטל גפרורים,

אשתו לבוא המתיו הוא וכך -
 קשיש, אדם ישב ספסל־הנאשמים על

 ועיניו לבן שערו ושברירי. נמוך־קומה
הח קרובות לעיתים דמעות. מזילות

 ציפצוף, קולות אולם־המישפט את רידו
בצ מהחור העולים וכיחכוח שיעול
 שנים שלוש לפני נותח שם ווארו,
הוצאו. שלו מיתרי־הקול סרטן. בגלל

לע הנאשם של תורו הגיע כאשר
 בגלל בעייה. נוצרה ולהעיד, לות

 לדבר. יכול הקשיש אין בגרונו, הניתוח
 ושטי לדיבור קורס עבר אמנם הוא

 אדם כל לא אולם הוושט), (מתוך
 הבוקעים הקולות את להבין מסוגל

 לבית־המישפט הוזמנה לכן מגרונו.
 קורנבלאו, פרידה קלינאית־תיקשורת,

 היא הניתוח. מאז הנאשם את המכירה
 לבית־המישפט ותירגמה לידו עמדה

הנאשם. של דבריו את
 בהרבה קשיש נראה ששון יוסף

 וסב לילדים אב הוא ).62( מגילו
מ יותר אשתו עם נשוי והיה לנכדים,

 בבית־ספר כמורה עבד הוא שנה. סג
מספר הוא כאשר משכיל. אדם והוא

 את כיסו קשים פצעים במחלת־עור.
 אושפז הוא לרופא. פנה והוא גופו,

 כי חשש שהיה מאחר בבית־חולים,
 אחר־כך מישפחתו. בני כל את ידביק

 והיה קיבה), (מחלת בגסטריטיס חלה
קשה. וסביבתי מישפחתי בלחץ לכוד

 ביקשתי הבעייה, את ״פתרתי ששון:
 לא אבל מנוחה. לשנת לצאת מהמפקח

 הלכתי עבודה. בלי להישאר יכולתי
אר שם ועבדתי למס־ההכנסה מיוזמתי

 כשיר שוב עצמי ראיתי אז שנים. בע
 לוועדה פניתי כמורה, לעבודה לחזור

אותי. קיבלו והם
 ב־ אחד ביורוקראט שבעיני •אלא

 והוא חן, מצא לא זה מישרד־החינוך
 בבית־ לעבוד לחזור אוכל שלא לי אמר

 ממי להיות רק אלא בכפר־סבא, הספר
מרוחקים. ישובים מיני בכל לא־מקום

 ביני תביעת־גירושין היתד, 1978״ב־
 הולך לא שאני מצטער אני אשתי. ובין

 לבית־׳ הנאשם אמר כרונולוגי,״ בסדר
המישפט.

ברמן שושנה אילן, מנחם השופטים

לדיכאון. ונכנסתי נכנעתי ואני לקרוא,
 ב־ מתחיל שלי הפסיכיאטרי הסיפור

 אותי לשחרר ביקשתי כאשר ,1969
ש המליץ רופא־המישפחה מהעבודה.

 שלור בבית־חולים בשיחות, אשתתף
 בעיות־ לי שיש שחשב מכיוון תה.

 ידעתי לא פסיכו־סומאטיות. בריאות
 לשוחח אוהב אני שלוותה. זה מה אז

 שר בקבוצה, הייתי לתומי. לי והלכתי
 כל על נכתב בסוף הא, ועל דא על חחנו
 מאוחר, יותר לי, והתברר דוח, אחד

כפייתי. שאני עלי שנכתב
 כמה במשך רק שם מטופל הייתי
טיפול כל לי היה לא ומאז חודשים,

 אלרגיה •ייאטיפםיכ
לפסיפיאטרים

 קי־ הטראגי המיקרה לפני נה
ראשונה. התקפת־עצבים

 התקפה היתה זו אשתי. את ניערתי
 הי־ הראשונה ההתקפה בלתי־רצונית.

.1986 בדצמבר תה
 שאני אז אמרו והמישפחה שלי הבן

 אלרגיה לי יש אבל לפסיכיאטר. זקוק
שנכ שהמיסמך, מפגי לפסיכיאטרים.

 ושנש־ שלחתה בבית־החולים עלי תב
 על־ לרעה נוצל לרופא־המישפחה, לח
 מרפאה באותה עבדה היא המנוחה. ידי

 ועשתה המיסמך את נטלה והיא כאחות,
שלנו. בתביעת־הגירושין שימוש בו

 תוקף. בכל לטיפול התנגדתי כן על
 שיהיה תלך, המישפחה שכל הצעתי

 טיפול רק ולא מישפחתי, טיפול לנו
 לגמרי, שפוי עצמי את הרגשתי עבורי.

 חששתי בטיפול. צורך ראיתי ולא
 עצמי את אמצא כזה טיפול שבעיקבות

לחולי־נפש. בבית־חולים מאושפז
של מיקרים היו במישפחתי כן,

)31 בעמוד (הםשך
₪ אלון אילנד,

ם י ר \ ־ \ ז נ ז ג
בשרזן אחת אשה

ה ר ח ב  השני בסיבוב־הבחירות ♦ נ
 מועצת לראש המקומיות, לרשויות

 בן־דרור זיווה שבשרון, אבן־יהודה*
 הער היחידה לאשה בכך שהיתה ),52(

 בארץ. מקומית רשות בראש כיום מדת
חמי דור היא הליכוד, נציגת בן־דרור,

 אם במיקצועה, מורה הארץ, לילידי שי
ל הנשואה לחמישה, וסבתא לארבעה

 נבחרת שחקן לשעבר בו־דרור, ישראל
הלאומית. הכדורגל

בפולין בריטי קצין
חוג ה־ יום־הולדתו בתל־אביב, ♦ נ

 עיתונאי זקן סאמט, שימעון של 85
 של פולין(ואביו יליד סאמט, ישראל.

גיר פוליטיקה, רץ, וירחון הארץ איש
 העיתונאית דרכו את החל סאמט) עון

 כיום כי ואם עיתון־תלמידים כעורך
 כתב הוא בלבד, בהארץ כותב הוא

 הזה(עוד בהשלם וגם בדבר גם בעבר
 בערב). 9 נקרא עת הראשון, בגילגולו

 דיווח שבהם בספריו, במיוחד נודע הוא
 ביותר העיתונאיים מסעותיו רישמי על
 אחרי פוליו כדוגמת ארצות, 20מ־

כקצין מיחופש הגיע, שאליה השואה,

סאמט עיתונאי
האב בעיקבות הבן

 אוניית־פחם, של סיפונה על בריטי,
 לרב־ שהיה בספר העלה שראה ואת

למחרת. בסא׳ מכה

בתר־אביב מיגדד
ר ט פ  ,65 בגיל בתל־אביב, ♦ נ

ה האדריכלים אחד בלומנפלד רפי
גר יליד בלומנפלד, בארץ. מבוקשים

 מנהיג של ילדיו משלושת ואחד מניה
 לשיל- היטלר עלות ערב גרמניה ציוני
 ארצה עלה בלומנפלד, קורט יהודה 'טון,

 הארץ אלוף בנעוריו היה תשע, בגיל
 מיל־ של הבריטי לצבא התנדב בטניס,

 איטליה' בחזית ומשנפצע חמת״העולם,
אדריכ שם לומד החל ללונדון, ופונה
 את להשאיר לו שאיפשר מיקצוע לות,

 בנייני- עיצב הוא הארץ. נוף על חותמו
 בית״החולים השאר: (בין רבים ציבור
גומ העירייה בניין בירושלים: הדסה

 מנע שלא מה בתל־אביב), שלום דל
 פרוייקטים בעיצוב גם לעסוק ממנו

 התל־אביבית כחווילתו יותר, קטנים
 כרמל) (שטיחי אברהם התעשיין של

 הכנסת של אולם־המליאה או שפירא
בירושלים.

באירופה ירושלמי
ר ט פ  ,83 בגיל בתל־אביב, ♦ נ
 ,60ה־ בשנות שהיה, מי לוי, יהושע

 דור לוי, הסתדרות״העובדים. גיזבר
 ליטא יוצאי ירושלים, לילידי שביעי
 עליית במיסגרת 1806ב־ ארצה שעלו

 מווילנה אליהו רבי הגאון של תלמידיו
 מיפלגת־העבודה עסקן היה (ההנר־א),

 בגיל וכבר הראשונים, בגילגוליה עוד
 הפועל מזכיר־המיפלגה(אז: שימש 20

 גיזבר־ההס־ לכס בירושלים. הצעיר)
 תפקידים, מיכלול אחרי הגיע תדרות
 היהודית הסוכנות נציג של זה ביניהם

המז של וזה השואה שאחרי באירופה
 הפקידים, הסתדרות של הכללי כיר

הכללית. להסתדרות המסונפת

 ש־ /;שביס,7 6000 בת תושבת *
 שם והקח״העל שרם 57 לפר וסדה1

 ב/־יה/דה: אלישר הלשון, םח״ה
בךיהודה. א.
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