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העולם אליפות במסגרת

0(ז^ ״הרפון״  ידי על שתוכנן !מהפכני רוח גלשן )1.ו/ר11ק0
 במפעלי ויוצר ופותח שטיינברג עמירם הימי האדריכל

 מיוחד תחרויות ביום השתתף בירושלים, ״רוטופלס״
בגלשנות. העולם אליפות במסגרת

 לשכת על־ידי בחלקו ומומן כשנתיים נמשך ההרפון״ פיתוח
ת. משרד שליד הראשי המדען  צורת ל״הרפון״ התמ׳׳

 עשוי הוא מ׳. 3.64 גופו ואורך ק״ג 18 משקלו בננה,
 שהינו חומר — מוקצף, פוליאתילן של שכבות משלוש
 הגלשן של והמבנה יתרונות ל״רוטופלס״. ייחודי פיתוח
ה עובדה — הנמוך !משקלו ראשית, הם, החדש  המקנ
ס של יתרון לגלשן ח  פיברגלס (גלשני עדיף למשקל חוזק י

 בעמידות מצטיין הגלשן שנית, ק״ג). 20—23 בין שוקלים
 בסלעים התנגשות בעת יינזק ולא קשים מזג־אוויר בתנאי

 12 של מגובה ה״הרפון״ נזרק ניסוי בעת בשוניות. או
ת. לתיקון ניתן הגלשן שלישית, נסדק. ל,א ואף ■מטר בקלו

 תו;אי בכל מעולים לביצועים המתוכנן הגלשן, של בעיצובו
והנ אווירודינמיים הידרודינמיים, היבטים יושמו ורוח, ים

 ;הזזה עמדות 17ב־ מצוייד ה״הרפון״ תורן : אנוש דסת
 שאינם חידושים 2( זוויות בשבע לתמרון ניתנת החרב

ת. לתימרון ניתן המגור רגילים) בגלשנים קיימים בקלו

 של ההפעלה יכולת את משפרים ואחרים, אלה נתונים
ת מגוונים מהירותו, את מגבירים הגלשן,  הביצועים רמת א

ם ובעיקר והתמרונים מי תא טב מו ומונ הספורטיבי לגוף הי
התעייפותו. עים

 אותיי
קוטי. רק

 יוקרתי בושם
בינלאומי מוניטין בעל
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 את עברי בתרגום להכיר לך יתאבשר לראשונה
 ספרו לפי זה יומין עתיק מדע של יסודותיו

 הדרך — ונקטסננדה הסוואמי של המפורסם
! יותר ומאושרים בריאים לחיים הנכונה

 ערמוני) א. (הפצה: המובחרות הספרים בחנויות להשיג
 שקל 29.7 ע״ס המחאה משלוח על־ידי מההוצאה ישירות
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י במדינה
 )59 מעמוד (המשך

 לרגל ואילך הביניים ימי מאז עשו
הש מהומה ואיזו לימודיהם, סיום
 האלה הילדים הרי אחריהם, אירו
 האסון ומנומסים. קטנים היו שלנו
ערך.״ קל בעיני המקרה אך כבה

ה של לאבו השופט פנה ואז
כתב: וכך קורבן

 פורמלי צר אינו האב, ״פרנקו,
 בחלל מרחף הוא ואולם בעניין.

יר שהוא חושש ואני הזמן, כל
מב ארוכות, שנים עוד אותנו דוף

 בעצם אותו. שנזכור הזכירה חינת
 על עלה כאשר הכרה איתו עשיתי

שאפ קצרה, לעדות דוכן־העדים
ההכ לצורך בלעדיה גם היה שר

הח כאשר ואולם, במישפט. רעה
 במהלך שתיים או מילה איתו לפתי

 במהלך לעיתים כדרכי העדות,
 האב פרנקו לי אמר והנה עדויות,

 איננו הנשיא ,האם זה מעין משהו
 כבר יושב אני הרי אותי, זוכר

 מדי שנה מזה כבר שלו באולם
יב נזכרתי לפתע ואז ביומו׳. יום

 מה תמהתי מזמן אשר הזה איש
 מיספר באולמי עשה הוא בעצם

 אותו כששאלתי בשבוע. פעמים
 בזמן לבית־המישפט לבוא ראה מה

מת כיצד לראות כדי הזה הארוך
 שלגמרי אחרים מישפטים נהלים

 שהוא לי ענה בכלל, לו שייכים לא
 את שישפוט השופט את ללמוד בא

בנו. עניין
יו ״אינני הסליחה״. ״מידת

חב בשם לדבר זכאי אני אם דע
נד אבל בזה, מדייק אני ואם רי,
 דומה, נסיון היה להם שגם לי מה
אצלי. כמו תדיר כך כל לא כי אם

 אנו כך ועל עדותו, ״במהלך
 העלתה שהתביעה תודה אסירי
 לנו הראה דוכן־העדים, על אותו
השיי ומיסמכים תמונות גם האב
 מוצלח כמה והמוכיחים לבנו, כים
 היה ורוד עתיד ואיזה הבן, היה

 אל נגעו הללו הדברים לו. נודע
 פרנקו בעצמון לא ואולם, -ליבנו

 פרג־ באב אלא עכשיו, עוסק אני
 עולמו את איבד כי אומד אשר קו

נפטר. כשבנו
 אליו פניתי העדות בזמן ״כבר

 להחיות הרי לאמר, מילים בכמה
 הנוראה האבידה זו — בנך את

 ] אתה, תוכל לא — לו קרתה אשר
 1 יי;ל הוא לחיות אנו. נוכל ולא
 שגם בטוח ואני בזיכרוננו, רק

 כאן. הנאשמים חבריו בזיכרון
 המיש־ מהלו אחר לעקוב לך למה
 | והש־ ממנו, להתנתק השתדל פט,
 י נוג־ שאיננו לנו, המלאכה את אר

 בן׳. ,כן, אמר: האב בדבר/ עים
 לא.׳ ,לא לנו: אמרו עיניו אבל
 יושב הוא והרי ובא, ממשיך והוא

כאן. גם
 לומר אותי דחף מה יודע ״אינני

 האלה, הדברים את האב לפרנקו
 דברי לא כי משוכנע שאני אחרי
הס הוא לו. לעזור יכולים הגיון
הדב אם יודע ואינני בכאבו, תגר
ה דרך לחדור יכולים שלי רים
 להקל כדי לפחות ואולם, הזה. כאב

 לרשוב לנכון מצאתי עצמי, על
 בית־ ברשומי פורמלי לזיכרון

 פרנקו שעצמון בישראל, המישפט
 נשכחו. לא כחלון שלומית וחברתו

 אצל גם חושב. שהאב מה חרף
 לא והם נשכחו, לא הם הנאשמים

שיזכרו. כדי זה לפסק־דין זקוקים
לש מסוגל הוא זאת בכל ״אם

להש שיתחיל לאב מציע אני מוע,
 אלא'את בנו, את לא לשכוח, תדל

 את אלא בנו, את לא הנאשמים,
 אותנו אלא בנו את לא המישפט,
 היה לא הרי הוא בדין. הפוסקים

 פסק- נתנו אלמלא סיפוקו על בא
 רואים אנו כך לא מוות. של דין
העומ כאנשים הדברים, פני את
 גם כי חושב אני הצד. מן דים

שיצ לו מאחלים אני וגם חברי
 ולסלוח. עצמו על להתגבר ליח

הסליחה.״ מידת — גדולה מידה זו
 כאשר מבית־המישפט יצא האב

 ן השופט, את ומשבח מהלל הוא
 אולם, תודה. מיכתב לו שלח ואף

 1 בפרקליטות שוב כבר היה השבוע
 | להגיש דוחק הוא כאשר המדינה
ן העונש. קולת על ערעור
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