
 נגד מזרחי בצלאל טעןדיבה
 ולנשטיין השופטת הארץ.

האש את הוכיח לא הארץ כי החליטה
בהוצאת־דיבה. העיתון את הושיעה מותיו.

 כי טענה מתוך הסף, על הערעור מחיקת
 החלטת־ביניים אלא פסק־דין, עדיין זה אין

 לערעור ניתנת אינה כזו החלטה בלבד.
רשות. מתן דורשת אלא אוטומטי,

 פסק־ היתה ביותר, עקיפה שניה, תוצאה
 אסלן יחזקאל רמאדה. נאשמי של הדין

 ב־ מהנאשמיס שניים גולדשטיין ופנחס
 בצלאל במישפט במפורש נזכרו ״רמאדה״,

 למיקרה קשורה ניסנוביץ איריס מזרחי.
גר מרקים של רבים שטרות הועפו שבו

 מיקרה גם גולדשטיין. של מדירתו מנים
מזרחי. במישפט נזכר זה

 קוקאין בהחזקת נאשמז ״רמאדת״ נאשמי
 פשיטה בעת זה היה זעירות. בכמויות
 אסלן של חדרו על המישטרה שערכה

 הוצבו בחדר בתל־אביב. ״רמאדה״ במלון
 הסם כמות אך רבות, שעות מיקרופונים

אפסית. היתה שנמצאה
 שבוע בערך ניתן בעניינם פסק״הדין

 בצלאל בעניין החלקי פסק־הדין אחדי
 וגולדשטיין אסלן שקיבלו העונש מזרחי.

 ניסנוביץ אירים מאסר, שנות שלוש היה
 על מאסר לשנת נידונו ברזילי ועמוס
 שלישית תוצאה אחד. כל כספי וקנס תנאי,

 הורה לממשלה המישפטי שהיועץ היא
 מזרחי נגד בחקירה לפתוח למישטרה

הלבן. בפרשת

 קילוגרמי מאות שלהברחה
ה־ לטענת נתגלתה זהב

ו פרסמן עקיבא הקברניט אצל מישטרה
כתב״אישוס. הוגש ונגדם אדר, מיכל ידידתו

אב:
מנחמים והב

ה ^ ל לי . ן שו  עקיבא הקברניט נעצרו אי
י  מיכל הדוגמנית־דיילת, וידידתו פרסמן •

 הברחת לקברניט ייחסה המישטרה אדר.
 בכמויות לישראל משווייץ זהב מטילי

 נעצרו עימם קילוגרמים. לעשרות המגיעות
 המטילים את שקנו מירושלים, אברכים שני

 דליה, פרסמן, של אשתו גם המוברחים.
'להברחות. שותפות של בחשד נעצרה
 כתב־ הוגש והאברכים, אדר, פרסמן, נגד
 המרכז. מחוז פרקליטות על־ידי אישום
 מאבק לאחר ורק במעצר, נמצא פרסמן

 לשחררו העליון בית־המישפט הסכים קשה
הנא שאר גם לירות. מיליון של בערבות

כספיות. בערבויות שוחררו בפרשה שמים
 אחרי מהמעצר, שיחרורו אחרי מייד
 העליון, לבית־המישפט עד שהגיע מאבק
 לבית־המישפט והובא שנית, פרסמן נעצר
 מידמה היתה הפעם האשמה מעצרו. לשם

 ״אל־ חברת את הקברניט כביכול שרימה
 משרת שהוא בפניה טען כאשר על״,

 פרטיות, בעבודות שעסק בעת במילואים
 מחברת־ משכורתו את במירמה וקיבל

לחקי הופיע בעצמו זיגל בנימין התעופה.
 את ישחרר בית־המישפט כי והסכים רה

 מיליון חמישה של בערובה רק פרסמן
 לכך. הסכים לא עמית נתן השופט לירות.

האחו בדלת להכניס הניסיון את גינה הוא
 הסכים לא העליון שבית־המישפט מה רית

 את שיחרר עמית הקדמית. בדלת להעביר
 בערר לירות. אלף 20 של בערבות הקברניט

 להגדיל זיגל הצליח המחוזי לבית־המישפט
לירות. אלף 120ל־ הערבות סכום את

אלול:
ת ו בחיל שוחד

רי אכלן ח  הוסרה בכנסת נואש מ
■ פלאטו־ שמואל הח״כ של חסינותו י

 שוחד של בעבירות כתב־אישום שרון.
 השלום לבית־המישפט מייד הוגש בחירות

 במערכת מעוזריו ושניים הח״כ בירושלים.
 חלפון ויעקב בן־אודים, דאק — הבחירות

שיחוד של רבים בפרטים נאשמים —

בו של קולותיהם קניית
 על שונות ועבירות חרים,

 שרון, פלאטו ח״כ נגד נטענו חוק־הבחירות
עוזריו. שני ונגד הוסרה, שחסינותו

 על עבירות ושאר קולות קניית בוחרים,
חוק־הבחידות.

 אלה שעבירות הראשונה הפעם זו תהיה
בישראל. בבית־המישפט יידונו

 העניין, של הציבורית חשיבותו בגלל
 מסוג שבתביעה המישפטי החידוש ובגלל

 מיכאל מחוז־ירושלים, פרקליט ביקש זח,
 שלושה בפני יושמע המישפט כי קירש,

 כנהוג אחד שופט בפני ולא שופטים,
הת לא הסניגורים השלום. בבית־מישפט

 של הרכב על החליט ובית־המישפט נגדו,
 אחר, שחבר־כנסת למרות זאת שלושה.
 דן לפני והורשע נידון רכטמן, שמואל

 בבית־ שטיינברג, חיים השופט יחיד,
בתל־אביב. המחוזי המישפט

ו■ אדון אילנה

מתנגן זה אגפא קסטות על
יותרנחב.

 חשובות חשובה, כשמוסיקה
אמינה. להקלטה אגפא קסטות
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אגפא
פררקולור

להקלטה
מושלמת.

 סופר אגפא
פרודינאמיק

 מירבי לניצול
 איכות של

הצליל.
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אגפא
כתם סטריאו
למערכות

משוכללות.

אגפא
קאראט
להקלטה

מקצועית.
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