
הטייס נפטר האם

נזירה? מ״שפעת
ה נ י נ  באוויר. ריחפה דוזנכדום מ

י  שתו, התלוצצו, צחקו, אורחים המוני ״
ממוש צעיר, גבר הסתובב ביניהם רקדו.

הוא. מי ידעו מעטים שרק קף׳
 כי נודע השבוע חודש. לפני היה זה
 משפעת — בלוס־אנג׳לם נפטר זה צעיר

נדירה.
 פשוטה ידיעה מאחרי כי חשדו רבים

 אלי כי — פשוט פחות משהו מסתתר זו
פשוט.- צעיד היה לא בכמן

מלכודת

 יותר לפני נעצר )42( גכמן לי
■  ארצות־הב- מישטרת על־ידי משנה י

״ה ראשי עם שנמנה בו שחשדה רית,
הישראלית״. מאפיה

 מפואר בבית האחרונות בשנים חי בכמן
 רולס־ מכונית בעל והיד״ בלוס־אנג׳לם,

 חשדו לום־אנג׳לס מישטרת חוקרי רויס.
 ממכסיקו סמים בהברחות עוסק שהוא בו

 קלים. מטוסים באמצעות לארצות־הברית
גילו ,1980 בסתיו בדירתו, חיפוש אחרי

1111)1  ראובן עם (למעלה) בכמן 1
4 י 1 אותו שגייס הנוכל פסזזוביץ, י •11

בשווייץ. בנזטשה־הונאה כשהסתבך ועזותו,

דולר. אלף 90 של סכום זשוטרים
 ובכל סמים, שום נמצאו לא בדירתו

 עם שנה. חצי של למאסר נשלח ואת
 שבו המקום לתל-אביב, יצא סיחרורו,
 כא־ שנים, תשע לפני לראשונה ־תפרסם

 קיים כי גילה )1875( הזה העולם סר
 שופט של מתמחה עם מיניים יחסים

(״מלכו לחברו לעזור כדי אותה ד״קליט
 הנתבע המיליונר — למישפטנית מין ת

 המתמחה עם יחסים לקיים ידידו את סלח
המישפט״). סודות ממנה להוציא :די

 שששו בנמן, ארי
ם י ר ש ק  עם נ

ה י נ א מ ה

111111 ̂ ̂ 1X1* חודש לפני שצולם כפי בכמן אלי
רוזנבלום פנינה של ביום־ההולדת יי *■ ■ * י

האחרות, החוגגות אחת ישל לצידה בתל־אביב, הילטון במלון
 הבריאות, בקו בכמן נראה לא אז כבר בנשף. הכיר שאותה
 הכחיש ובה הזח, העולם כתבי עם ערה שיחה שניהל למרות

לו. שיוחסו לוס־אנג׳לס, של הישראלית המאפיה עם הקשרים את

 ואיש- טייס ,33 בן אז בכמן, אליהו
 תחת מזלו. את לחפש לעולם יצא עסקים,

 פסחוביץ, (רוברט) ראובן את פגש זאת
 נסע הוא שגם לשעבר, וקיבוצניק מסגר
 חמש בתוך בגרמניה. מזלו את לחפש
 למיליונר, בפרנקפורט הפך־פסחוביץ שנים

 שווייצי. בנק של מעשה־הונאה בעיקבות
 ענקי סכום תרם לישראל, ברח פסחוביץ

 — עצמו את לטהר כדי — הפנטום לקרן
 להחזיר ונתבע לדין הובא זאת בכל אך

פרנקים. מיליון 2.7 השווייצי לבנק

 בבית לגור לו שאיפשרה פעילות, של
במכונית ולנסוע בלוס־אנג׳לס המפואר

רולס־רויס.
טיסות
מסתוריות

ר ^ ב מ ט פ  בלום- התגלתה ,1980׳ ס
 ישראלי, אזרח של גופתו אנג׳לס, *■
היטב מוכר שהיה חסין, או חסון אלי

 מיש- ציוד להספקת עסק פתח ואחר-כך
 כי גילו האף־בי־איי סוכני לחברות. רדי

 חברות עם להתקשר נהגו ואנשיו בכמן
 ובכך ממשלתית, כחברה עצמם את ולהציג

בהזמנות. בהעדפות זכו ובכך
 מעולה. טייס גם שהוא שכח לא בכמן

 ישראלים בהטסת עסק הוא לפעם מפעם
 לקליפורניה. שונים מיטענים והעברת

 כיצד הזה העולם תיאר כשנתיים לפני
 באופן אהרוני, רחמים את בכמן הטיס

בכמן לסאן־דייגו. ממכסיקו בלתי־חוקי,

ממות? ושת
 בכמן, אלי הטייס את גייס פסחוביץ

 מהבוץ. לצאת לו לעזור מגרמניה, ידידו
 וביצע המשימה את עצמו על לקח בכמן,
 אחר-כך שסופר כפי מושלם. באופן אותה

 שלח בת״א, היכל־המישפט במיסדרונות
 המתמחה אל הנאה ידידו את פסחוביץ
 כדי קנת, מרדכי השופט של היפהפיה
 להיעזר יוכל שבהם פרטים ממנה להוציא
מישפטו. במהלך
 פעמים כמה ״ביקרתי בכמן: אלי סיפר

 בבית־המישפט פסחוביץ מר של במישפטו
נז אלה מביקורים באחד בת״א, המחוזי

 ליד בית־המישפט במיזנון לשבת לי דמן
 הציגה היא קנת. השופט של המתמחה

 ואחרי להיפגש קבענו בשם... עצמה את
יותר.״ תכופות לעיתים נפגשנו זו פגישה

 בסתר. הוקלטו המתמחה עם השיחות
 גבוהה, טכנית רמה על עמדו ההקלטות,

 כללו הן הכל: כמעט להבין היה וניתן
ביני מקומות, בכמה ובוצעו מלים, אלפי

ה בירושלים. אינטרקונטיננטל מלון הם,
 קיימו שהשניים בשעה נערכה הזו הקלטה

 במיסעדה נערכה אחרת הקלטה יחסי-מין.
בתל-אביב.

היטב. המשימה את ביצע בכמן אליהו
אחר לסוג עבר הוא במיטה מהקלטות

 שחסון קבעו החוקרים העיר. למישטרת
בבטנו. יריות משתי כתוצאה נרצח
 הזה העולם אז גילה הפרטים את

)2251:(
 של חברו נעצר מכן לאחר ימים כמה

 כמות גופו כשעל נחמן, שבתאי הנרצח,
 שהאיש גילו השוטרים קוקאין. של ניכרת

 ישראלי עם בעיסקי־סמים מעורב היה
 ואז נעצר, נבון גם נבון. פינחס נוסף,
המ בפשע למילחמה היחידה אנשי הגיעו
 נמצאו, שבדירתו בכמן, לאליהו אורגן,

 הצליח לא בכמן דולר. אלף 90 כאמור,
מקורם. את להסביר

העצו שכל טענה לוס־אנג׳לס מישטרת
היש בכנופיות כחברים לה מוכרים רים

בחשיאן. ואמנון זכריה ג׳ו של ראליות
 רצח באשמת לדין והועמד נעצר זכריה

כשנתיים. לפני ראובן, הזוג
 (השיל־ אמריקאי לאזרח הפך בחשיאן

 שלא לו ניתנה שהאזרחות סבורים טונות
 מאומה לעשות יכולים הם אין אך כחוק,

 בעיסקי-אלקטרו־ מעורב האיש בעניין).
 מעצרו לפני מעורב היה זכריה גם ניקה.

עסקים. באותם
 בכמן שאלי מצאה לוס־אנג׳לס מישטרת

בחשיאן של אלקטרוניקה לעיסקי נכנס

 העיתון, נגד תביעת־דיבה בהגשת איים
לפועל. איומו את הוציא לא אך

 גדירה שפעת
רעל או

תו ^  כשבועיים, לפני בתל-אביב, היו
ש ברור היה ללוס-אנג׳לס, צאתו ערב ■י*
 של סימנים ניכרו על־פניו בריא. אינו הוא

 על התלונן ימים כמה לפני וסבל. מחלה
 חבריו אותו לקחו ואז כאבי־ראש,עזים,

הטי למרות בלוס־אנג׳לס. לבית־החולים
והח מצבו הלך לו, שהוענק המהיר פול

גסס. והוא מיר,
 כשפעת מחלתו את איבחנו הרופאים

 במוחו שפגע נדיר, מנגיף שנגרמה נדירה,
המהיר. למותו וגרם

 מישראל בכמן חזר שכאשר ברור היה
בש חולה היה כבר הוא ללוס־אנג׳לם,

אחר. בדבר־מה או — פעת
 שיצא לפני שעוד הנמנע מן זה אין

 שהביא הנדיר והנגיף הורעל, הוא מהארץ
 הטייסים־הרפת- רעל. אלא היה לא למותו
 מתים אינם בכמן, אלי של מסוגו קנים

הר מוסל מנזלת. בדרך־כלל ■1 זו
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