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נוכח. היה רוחמה של במסיבה אחרים.־ בדברים עסוק אני מסיבות, אוהב

 וריקודים. לכיבוד החברים מוזמנים
 זה שריקודים מאוד מהר מסתבר

 האנשים של הסיגנון בדיוק לא
לא מתאימים כל־כך שלא האלה,
ש בכך המתפאר המועדון, ווירת

אנשי־צמרת. מארח הוא
 עם בא ציפורי מרדכי השר
 בר־לם, חיים מוכח, אשתו,

 רוחמה, את איכזב ולא מאוחר, בא
ישר מזכירתו, להיות שהספיקה

 לב״י, קרן יו־ר רוב, פח אל
ב שבא אכן, יעקב צה״ל דובר

ה החתיכה ראש־לישסתו. לוויית
 המד הטייס עומר, קרני משגעת

פרס. ניני סקר, רן דה
ב פעילה שהיום לוי, סטלח

 איצ׳ה עם חוויות החליפה שינוי,
ש בשינוי, פעיל הוא שגם גולן,
 בהסברה עוסק הוא שהיום סיפר
הקיימת. בקרן

ץ לאה ב בעלה, בגסה. באה ר

 היר- היא בשליחות. נמצא יצחק,
 שהיתה רוחמה, עם להתחבק בתה

 כך על ושכעסה נרגשת מאוד
 לס־ ועיתונאים צלפים שהוזמנו

הפרסית. סיבתה
 גילה אבן, יעקב צה״ל, דובר
 וחוץ במסיבות, בנוח חש שאינו

 בסרט בשבילן, זמן לו אין מזה
שלום-הגליל. מילחמת אחרי

 ענף ראש שהיה מי ביבר, שאול
 מנהל והיום בצה״ל ובידור הווי

 מרכז־ההס- של מחלקת־האירועים
 במסיבה. החיה הרוח היה ברה,

 שאול לכך: טובה סיבה לו והיתד.
 העיר טבריה, ילידי הם ורוחמה
 מערבוני רוב מבוססים שעליה
 לבית חרמץ רוחמה החיוור. הגשש
 טבריי- למישפחד. בת היא צפריר

 שמוכיח מה ילדים. עשרה בת נית
 בהכרח אינה עשירה שביוגרסיה

גיאוגרפיה. של עניין

גל גירה

ת ח ר כ המיליונים ה
 )55 מעמוד (המשך

 בלתי-אסשרי. כמעט יהיה דים,
הבט את זיגל קיים אם נם אולם
 אחרי לעקוב איש שלח ולא חתו

 לקד אצל הליליים בסיוריו הבנקאי
 מישטרה זרועות שהיו יתכן חותיו,

 מוסדות אפילו אולי או אחרות,
ושל במעשיו שהתעניינו פרטיים,

הקו לגבי גם אחריו. בלשים חו
 בשווייץ הבנקים חשבונות של דים

 ויתכן בקשיים. הפישטרה נתקלה
 מסח- אדם לשם נשלח אמנם כי

ל מומחה שהוא זיגל, של לקתו
 את לפענח כדי מחשבים, ענייני

 האינפוי־פצ־ה את ולהשיג הקודים
)2352 תזה העולס (תשקיף,

 עם ששוחחו המישטרה, מקורות
איש ולא הכחישו לא הזה, העולם

 לציין טרחו הם אך זה. מידע רו
 קצין עובד זיגל של במחלקתו כי

 קורסים שעבר פייט, גורמן בשם
 שלמד ויתכן באף־בי־איי, שונים

קודים. פיענוח על משהו גם
הג דאגתו הזו, התיסבוכת בכל
 פן היא, זילברברג של ביותר דולה
 פעולה שיתף שהוא שמועה תצא

 סודותיו את וגילה הסישטרה עם
 לשילטו- לקוחותיו של הפיננסיים

 אותו לסבך עלול זה דבר נות.
 אך שווייץ, שילטונות עם בפלילים

 את לחסל עלול הדבר מזה, גרוע
להש מוכן יהיה לא איש עסקיו.

 עלול שמנהלה בחברה אגורה קיע
 למישטרה. סודותיו את להסגיר

 עיקרה הן והאמינות הסודיות הרי
הבנקאות. של

 זילבר* ציין הראשונה בחקירתו
ששמותי מהאנשים רבים כי ברג
 תושבי- הם ברשימה נמצאים הם

ל היתר שמחזיקים פי או חוץ.
והחז מהמדינה מטבע־זר הוצאת

 על- נתבקש כאשר אך בחו״ל. קתו
 אלה אנשים מיהם לציין זיגל ידי

 לעשות סירב הרשומים, כל מבין
ש שהסכומים התברר, אך זאת.

 בעיתונות הראשונים בימים נקבעו
 מדובר וכי ביותר. מוגזמים הם
 מיליון כעשרה של בהברחות כאן

בלבד. דולר
כוח ס

ש כסף סכום כל לישראל יחזיר
 למדינה. להחזיר יבקשו לקוחותיו

 ל- לחזור עליו כך לשם אולם
 הפעולות כל את ולעשות שווייץ

הדרושות.
 טענות שתי היו המישטרה בפי

עדיין היא שהחקירה עיקריות:
 אנשים עשרות עוד ויש בעיצומה

 מכאן שיסע ברגע לחקור. שצריך
 הלקוחות אותם כל ירגעו הבנקאי,

 ולא בבתיהם, כרגע המשקשקים
 עוד הסישטרה• עם פעולה ישתפו

 בני־הזוג כי קצין־הסישטרה, אמר
הב של בעבירה חשודים עצמם
ש כסי ידיהם, במו כספים רחת

 שהוצגה בעדות העדים אחד אומר
לשופט.

הפלי את והעלה חזר הסניגור
 שביצעו הלקוחות דווקא כי אה,
וש־ ביותר, החמורות העבירות את

במדינה
סמים

דנ£>ן <ום גזעוד״ם
— בלכנץ חוקי החשיש
7בישרז* סור3 7אב

הכ את יש )29( קיירוז לחסיד
הרא הלבנוני להיות המפוקפק בוד
ישראלי. בבית־מישפט הנשפט שון

 תר קיירוז, הגיע ספטמבר בחודש
 פעמים פיספר לישראל ביירות, שב

 הוא כתב־האישום, לדברי כתייר.
 שבו לחשיש קונים לחפש כדי בא

 את הביא ביש־מזל סוחר. הוא
 שוטר של לזרועותיו ישר התייר

ה סוחרי בגילוי העוסק מוסווה,

דמה) בעלה נקדימון;עם תובעת
? לדעת אפשר איך

שתקה ה
 היום נשמרת הזאת רשימה ך

 ביותר הכמוסים הסודות כאחד י י
 המיש־ נציג אלופי, המדינה. של

 בר־ דוד מהשופט ביקש סרה,
 אסורים השמות כי להכריז אופיר

 את מיד העלה הדבר לפירסום.
 שמות נמצאים ברשימה כי החשד

 אנשים חשובים, אנשי־ציבור של
קש להם שיש למימסד, הקשורים

 שאיש כיוון השתקה. וכוח רים
 חיזק היום, עד נעצר לא גם מהם

 אולם הללו. השסועות את הדבר
 אין כי לברר הצליח הזה העולם

מור היא אנשי־ציבור. ברשימה
 אד יפים״, ס״אנשים בעיקרה כבת
 הנמצאים חדשים, עשירים תם

מצטל מיסעדה, של פתיחה בכל
 ומופיעים צמרת במסיבות מים
גאלה. בכל

 השבוע זילברברג רצה כאשר
 מהמישטרה ביקש לשווייץ, לחזור

 אשתו, של ודרכונה דרכונו את
אר הגיעם עם מיד מהם שנלקחו

 במהירות. המישטרה פעלה אז צה.
וביק בר־אופיר לשופט פנתה היא
 בני־הזוג של שיחרורם את שה

 לירות, מיליון חמישה של בערובה
 הארץ. מן יציאתם עיכוב ואת

הח הטיעונים, את ששמע אחרי
 עליהם להטיל יש כי השופט ליט
 לאסור ויש הגבוהה, הערובה את
 יוכלו לבל הארץ מן יציאתם את

 מיסמכים ולהשמיד בחקירה לחבל
בשווייץ. הנמצאים

 הסניגור, עירער זו החלטה על
 ביום שמע חלימה אברהם והשופט
 הד בני־הזוג הערר. את החמישי

 חייכניים בהידור, לבושים פיעו
 הם העיתונות. עם ומשתסי-פעולה

 לחזור להם לאפשר מהשופט ביקשו
 יחזור כי הבטיח והבעל לשווייץ,

 לעזור כדי לישראל, חודש בתום
כי הציע, נם זילברברג למישסרה.

 המדינה, של ותושבים אזרחים הם
 צר נתבקש לא ונגדם נעצרו לא

הבנ ואילו מהארץ, עיכוב־יציאה
 לעבירה חשד רק נגדו שיש קאי,
 במדינה למעשה עצור אחת, קלה

ולעסקיו. לביתו לחזור יכול ואינו
 להסביר ניסה פישטרתי מקור

 הישראליים, עם מחמירים אין כי
 בעיקי־ מעוניינת שהמדינה מכיוון

פר זכורה אולם הכספים. בהחזרת
 גניש. שלום אהרון הקבלן שת

 פורסם שמו ארוך, לזמן שנעצר
 הוגש ולבסוף יום, סדי בעיתונים

מאו עבירות על כתב-אישום נגדו
 טיעונה נראה לא לכן הסוג. תו
 חשד נותר כמשכנע. המישטרה של
 במדינת־ישראל יפים אנשים כי

יותר. שווים
 את למעשה, דחה, מלול השופט

 בחלקו רק אותו וקיבל הערר,
 באמת אין כי קבע הוא הקטן.
 תישאר זילברברג שהגברת צורך

 והוא יום, 30 של לתקופה בישראל
 היציאה עיכוב תקופת את קיצר
 בני־הזוג בלבד. יום 24ל- נגדה

בבית־המישפט־העליון. יערערו
■ אלץ אילנה

אלופי תוכע
יציאה צו־עיכוב

 קיירוז נפגש בספטסבר 7ב־ שיש.
 ימתן. קובי רס״ר עם בתל-אביב

 בעת חשיש. עיסקת על איתר וסיכם
הלבנוני. נעצר העיסקה ביצוע

 הועמד השבוע וחוקי. חופשי
 נק־ זהבה התובעת, לדין. קיירוז
 בסמים, בסחר אותו האשימה דיפון,

הה תום עד מעצרו את וביקשה
 כמה לומר ביקש הנאשם ליכים.
קו ובערבית לבית־המישפם, פילים

 סלול, אברהם לשופט, סיפר לחת
 והמיסחר עיבודו החשיש, גידול כי
 ולכן בלבנון, וחוקי חופשי הוא בו

למ ישראלים ממנו ביקשו כאשר
דע על העלה לא חשיש, להם כור
 סניגורו עבירה. מבצע הוא כי תו

 כי וטען בערובה, לשחררו ביקש
 לו מתנכלים לבנוני היותו בגלל

במעצר. אתו שנמצאים הערבים
ל אי-אפשר כי החליט השופט

 כך על ולסמוך לבנון אזרח שחרר
 בפדינת-ישראל, להישפט שיחזור

ה תום עד קיירוז את עצר ולכן
הליכים.

מתטופט
ד/7?זו אזתרזה דו ב * ת

 דשדוח כיקש הסניגור
 בינתיים ?הסתכלו,ת,

ד.3התא7 ח^גיר גיסה
 ניר אברהם נגד הוגש כאשר
 בעבירות כתב־אישום (״ריקד)

 סניגורו, ביקש ואיומים, סחיטה
 יישלח הנאשם כי שלנגר, אהרון

 נמצא ״הוא פסיכיאטרית. לבדיקה
 איש־ כמה כבר לו ויש בדיכאון,

ה הסניגור. טען בעברו,״ פוזים
 לבדיקה מקום מצאה לא פרקליטות

 לעצור השופט החליט ולכן כזו,
 מהסניגור ולבקש ריקו, את בינתיים
 אישפוזים על ראיות לו להמציא
קודמים.
דד ת. חי פי  הספיק בטרם כ

 מבית־ האישור את להשיג שלנגר
 לבית־ בדחיפות נקרא החולים,
 שולחו כי לו, התברר ושם המעצר

 ביטנו. את וחתך כפית חידד
 והוא החתך, נתפר בבית־החולים

השו הסכים הפעם למעצר. הוחזר
 להס הנאשם את מיד להעביר פט

הנפשי. מצבו את לבדוק כדי תכלות,
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