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 ולהבדק אמסל, הפרטי פוליגרף
יי!£ 4*מכונת״אמת.

מזומר ^
 דיברו שכולם התברר בדיקה *
 ששיקר בן־יוסף, מעידו חוץ אמת, ■

אחוזים. 95 של :וודאות

זיו פרקליט
נדיר סם

 שהסם אחרי יום 20 נעצרה החבורה
ארצה. הגיע

 שוחרר. אך ראשון, נעצר ג׳וזה
ובאמצ מעקב, לו הצמידה המישטרה

סימון. של לביתו הגיעו עותו
 סמדג׳ה של בביתו שנערך בחיפוש

 דרור פרקליטו, חשיש. שרידי נמצאו
 כשליח, פעל סמדג׳ה כי טען מקרין,

החבילה. את לשחרר רק היה ותפקידו
 מדובר היה אילו כי טען, סמדג׳ה

 היה לא הלבן', ״סם־המוות בהרואין,
שהמדו מאחר אך כזו. בפרשה מסתבך

 כל־כך אינו מושגיו שלפי בקוקאין, בר
 הוא ידידו. לבקשת סירב לא מסוכן,

 ללא קורנפלד הלל של בשליחותו פעל
 בלי סתם, הסתבך כי טען הוא תמורה.
שהוא. כל כספי לרווח ציפיה

 ג׳וזה, של חברו גבאי, נתן •אצל
 בחיפוש גרם. 100 ראשון בשלב נתפסו

 אצל נוספים. גרם 400 נמצאו נוסף
 מריחואנה. כמות נתפסה קורנפלד

 של לביתו המישטרה הגיעה כאשר
 בנוכחות השליך הוא דהאן, מקס

לחצר. גרם 8 השוטרים
ברשותו כאשר בביתו נעצר ג׳וזה

ידידה) וילם(עם חשוד
ללוד נסיעה

מקריז פרקליט
הגיעה החבילה

.6 4 _ _

 המשמשים וכלים קוקאין גרם 14.8
סם. לצריכת
 כולם הודו קצרה חקירה אחרי
להם. המיוחסות בעבירות
 כל במשך התעקש קורנפלד הלל

 לעניין, קשר כל והכחיש החקירה זמן
 של ההודאות את לפניו שהציגו עד

 אמר הוא והודה. נשבר אז האחרים.
 היה הקוקאין חבילת נמען של ששמו

 היתה החבילה אך הוכשטט, דני
 דבר ידע לא והוכשטט אליו מיועדת

העניין. על
 הקוקאין, במימון הודה לא הוא

 אותה את שלח אלמוני כי סיפר
מקולומביה. החבילה

 הגשת את בינתיים דחתה המישטרה
 אחד בכל חושדת היא כתב־האישום.

 היה עלול הוא כי בדבר מהנוגעים
הנעדרים. הגרם 700 את לגנוב

 כדי תוך העיר, זיו־אב יצחק השופט
 התיקים אחד ״זהו כי המעצר, הארכת

 מאנשי ומישהו ביותר.״ המדוברים
ביותר.' ״המזומרים הוסיף: המישטרה

■ אדווה נעמי

^ לטיס העשירים ^
)45 מעמוד (המשך
 חברת בעל רונן, עודד של למטוס
 ״משוגע לדבריו הוא )47(טלמון מגור.
 את רכש הוא שנה.״ 32 כבר לטיס

 שותפים, כמה עם ביחד שלו, המטוס
 אז המטוס מחיר היה לדבריו, .1974ב־
 בכיר מנהל הוא טלמון דולר. אלף 20

 אחראי הוא דנות. בחברת־ההשקעות
 בתעשיות העוסקת המחלקה על שם

עתירות״מדע.
 לצורך במטוסים מחזיק שאינו מי

 החיפאי הקבלן הוא דווקא, תענוגות
 במטוסים משתמש הוא דרוקר. זכריה

 פועלים ומטים לצורכי־עבודה,
 למשנהו. אחד מאתר־בנייה ומנהלים

 זקוק דרוקר היה זאת, לעשות כדי
 הרשאית חברה להפעיל לרישיון
 להשיג והצליח — אנשים להטיס
כזה. רישיון
 מבני דרוקר השיג הרישיון את

 התעופה חברת של בעליה בלקינד,
 להפעלת רישיון קיבל בלקינד נשר.
 שנים. עשר לפני תעופה חברת

 לפני בלבד. אחד מטוס היה לבלקינד
 המטוס את דרוקר קנה שנים שלוש

 על ו״הלביש" מבלקינד, הרישיון ואת
 ארבעה נוספים, מטוסים כמה הרישיון
במיספר.
 מכלל יצא האלה המטוסים אחד
 הונחת כאשר חודשיים, לפני שימוש

 עתה הוא זה מטוס גלגלים. ללא
 גמור) (אובדן לוס" ״טוטאל בבחינת
הביטוח. חברת של כלשונה

 להתגונן
*גורף" גאוסן

 מיפעלי בעל סלקוכיץ, הודה ^
 תענוג משלב פפקו, הלבשה

 שם את נושא שלו המטוס ועסקים.
 לצורך בו משתמש והוא החברה,

 של ״גבריים״ צילומי־פירסומת
שלו. החולצות

 שאליו הישראלי, מישרד־התחבורה
 את לקבל כדי הזה העולם פנה

 גילה בישראל, המטוסים בעלי רשימת
 וגייס במינה, מיוחדת עקשנות

 החוק של ומשונות שונות פרשנויות
 את לקבל הזה מהעולם למנוע כדי

 לרשות לבסוף שהגיע המידע,
 בירמן, אמנון עורך־הדין השבועון.

 היועץ בלישכת מחלקת־התעופה מנהל
 קבע מישרד־התחבורה, של המישפטי

 חוק חל המטוסים בעלי רשימת על כי
הפרטיות. הגנת

 מאגרי־מידע. על הגנה יש זה בחוק
 מידע: מאגרי מהו בדיוק מוגדר בחוק

 היועץ אך ממוחשבים. מידע מאגרי
 לו' ״נדמה כי קובע, הנכבד המישפטי
בשי לחול, ״צריכות אלה שהוראות

 מאגרי־מידע לגבי גם המחוייבים, נויים
ממוחשבים." לא

 היועץ קובע ראשית כלומר:
 לשגות שצריך לד ״נדמה כי המישפטי

 מחליט הוא כך ואחר — החוק את
 מיוזמתו שהוא השינוי על״פי לפעול
 עבירה מבצע ולמעשה בחוק, הכניס
עליו.
 את בירמן מצטט בכך, די לא אם

 כי 1973ב־ נקבע שבהן תקנות־הטיס,
 כלי־טיס ברישום לעיין רשאי אדם כל

 הוראה של ״פירושה כי וקובע בפינקס,
 של סימנים עם אדם בא שאם הוא, זאת

 במקור), (ההדגשה ם י וי ס מ כלי־טיס
 לו ולתת לו להיענות הרשם רשאי
 כלי לאותו המתייחם ברישום לעיין
 היתר זאת בהוראה לראות אין אך טיס,

 רשימת בכל גורף באופן לעיין למישהו
הפרטיים." המטוסים
 הזה להעולם איפשר לא בירמן
 ברשימת ״גורף״ באופן להתבונן
 ההתבוננות אך הפרטיים, המטוסים

 מי של עזרתו ללא גם התאפשרה
 מן מידע למנוע הוא שתפקידו שסבור

 ספר של משונים פרושים תוך הציבור,
הישראלי. החוקים

■ פרנקל ושלמה זוהר מרסל

חסחרים
 של 52ה־ הולדתו יום ♦ נחוג

 אהרון כלל, הענק קונצרן מנהל
 בירת בבואנוס־איירס, שנולד דוברת,

 דוברת, דז׳גיטמן. כאהרון ארגנטינה,
 מאז לגדולה עלה למורים, סמינר בוגר
 שר־המיסחר־ אז שהיה מי אותו גילה

 שר־האוצר) מכן (ולאחר והתעשייה
 בכיר פקיד דוברת בהיות ספיר, פנחס

במישרד־המיסחר־והתעשייה.

 הולדתו יום שריד, בקיבוץ ♦ נחוג
 יליד יונתן, נתן המשורר של 60ה־

 הפכה בלוריתו אשר האוקראינית, קייב
 איש יונתן, שלו. המיסחרי לסמל

 הוצאת וממנהלי הצעיר השומר
 היה הפועלים, ספריית הספרים
 הוציא אשר הראשון העברי המשורר

 קריין שבו בתקליט שיריו מיבחר את
עצמו. הוא

 של 70ה־ הולדתו יום ♦ נחוג
 צמרת, עורך־דין צדוק, יוסך חיים
 מעמודי־התווך שעבר בשבוע שהיה

 על למשא־ומתן המערך מישלחת של
 יליד צדוק, לאומית. אחדות ממשלת

 היה כווילקנפלד), נולד (שבה פולין
 העבריים הישובים במישטרת שוטר

 על־יזע 40ה־ בשנות (שהוקמה
 המדינה קום עם נתמנה הבריטים)
 לממשלה המישפטי ליועץ כמישנה

 והמערך מפא״י ח״כ שימש כך ואחר
 כשר־ מהן בשתיים — שנים 19 משך

 כשר־ וארבע המיסחר־והתעשייה,
 עניין כבעל גם נודע צדוק המישפטים.

 שהחליף אחרי האקדמאיים, בחיים רב
 הוועד־הפועל יושב־ראש תפקיד את
 העיברית האוניברסיטה של

 הוועד־ יושב־ראש בתפקיד בירושלים
 בן־גוריון אוניברסיטת של הפועל

בבאר־שבע.

 בנק כמנכ״ל מתפקידו ♦ פרש
 יעקב דויד איגוד־הבנקים ויו״ר כללי

 תל- עורר״דיז של בנו ,60 שוהם,
 מילחמת־ בימי ניהל אשר אביבי,
 הציונית ההסברה את השנייה העולם

הנייטראלית, שוודיה של מבירתה

רוסי זמר
בן־חייט

 במיקצועו, כלכלן שוהם, שטוקהולם.
 לרוטשילד השייך הבנק, את ניהל

 לאחרונה והיה הקמתו מאז הצרפתי,
 של השכר בתביעות כבורר בחדשות

 המדינה בראשית היה הוא הרופאים.
 ויועץ מטבע־חוץ על המפקח סגן

 בלונדון. ישראל שגרירות ליד כלכלי
 אמו, (בזכות ביל״ויים צאצא הוא

 אחותו שהיא שוהם, צילה הפרדסנית
 ניל״י. איש פיינברג, אבשלום של

 לעבור גיסה כאשר רפיח ליד שנהרג
והבריטים. התורכים בין החזית קווי את

 כתוצאה ,29 בגיל ♦ נפטר
 הג׳יפ התהפך עת מתאונת־דרכים,

 דאהר, מוניף ד״ר נהג, שבו הצבאי
 ממוצא בצה״ל היחידי קצין־הרפואה

עכו־צפת), כביש סג׳ור(ליד יליד דרוזי,

 בתשובתו התפרסם לשלושה. אב
 סיום טקס בעת לוי משה לרמטכ״ל

 מאחל ״אני לוי לבירכת קורס־הקצינים
 אני ״גם דאהר: השיב הצלחה!״ לך

כרמטכ״ל!״ הצלחה, לך מאחל

 מסרטן, ,54 בגיל ♦ נפטרה
 רות ארצות־הברית, בפפיאטוויל,

של בתו קארטר־סטייפלטון,
 מי של האהובה ואחותו מגרלבוטנים

 ג׳ימי ארצות־הברית, נשיא שהיה
 של מבניה שאחד למרות קארטר.

היא האמינה לא רופא, הוא סטייפלטון

שוהם בנקאי
צאצא־ביל״וייס

 וכנוצריה המקובלת, ברפואה עצמה
 האמונה בכוח בריפוי האמינה אדוקה
 טיפול או תרופות לקבל סירבה בלבד,
 שסטייפלטון, טוענים כלשהם. רפואי

 בראש ,1978ב־ בישראל שביקרה
 היא נוצריים, עולי־רגל 70 קבוצת

 ג׳ימי על שנה 17 לפני שהשפיעה
מחדש." שנולד ״נוצרי להיות קארטר

 מסרטן, ,76 בגיל ♦ נפטר
 יליד הזמר רוסי, טינו בפאריס,
 המפורסם (״הקורסיקאי קורסיקה

 חייט של בנו נפוליאון״). מאז ביותר
 הקליט סרטים, 30מ־ ביותר שהופיע

 לה (ביניהם: שירים 2000מ־ יותר
 בימי ומכר מוציו) בזאמה קוקרציה.

 -״ חינו תקליטים. מיליון 200מ־ יותר חייו
 עם פעולה שיתף כאשר זמנית, סר,

הנאצים.

 בבריסל, ,81 בגיל ♦ נפטר
 הרביעי המלך השלישי, ליאוסולד

 מארצו לגלות סירב אשר י, הבלגים של
 הגרמנים על־ידי נכבשה היא כאשר
 השנייה(בניגוד העולם מילחמת בימי

 עם גלה אשר הראשון, אלברט לאביו,
 הצרפתית לעיר״הנמל ממשלתו

 את כבשו הגרמנים כאשר לה־האבר,
 עם שנפגש ליאופולד, ).1914ב־ ארצו

 מכיסאו, 1951ב־ הודח היטלר, אדולף
 שיתוף- בעוון בודואין, בנו לטובת
 המנה היתה ההדחה הנאצים. עם פעולה

 ירש הוא ליאופולד: של בחייו האחרונה
 | בעת נהרג זה כאשר ,1934ב־ אביו את

 | הנסיכה אשתו, את איבר הרים, טיפוס
 הכתרתו, אחרי שנה אסטריד, השוודית

 שבה מכונית־הספורט עלתה כאשר
 בעת שנים, שבע כעבור עץ. על נהג

 . בגרמניה, מינהלי במעצר נתון היותו
 מפשוטות־העם, בלגית לאשה נשא
להדחתו. נוספת סיבה שהיווה דבר

ה * ה ■ובתה בלגי ת או מ צ ע  אחרי ב
ת כ פ ה ת ,1830 מ בו ק עי ה ב ד רי  מ
ת מי מ רי ע ח א ת ו או ם מ  של שני
ם שילטון רי די, ו ר פ רי ס ט ס  או
תי פ ר ף צ סו ב ל די. ו לנ א הו  היתר, הי

ה כ לו מ ת ל שו א ר ך ב סי  גרמני,ש<סד נ
ת ת שולשתו א ח ם ת ש לד ה פו או  לי

שון. לד בנו, הרא פו או  נודע השני, לי
שימצה, שר ל א ת הפך כ  ■ קונגו א

ת אי ק רי פ א ת. לאחוזתו ה טי ר פ  ה
ר א תו ם״ ״מלך ה ל - הבלגי די ב ה  ל
ל נועד - בלגיה״ מ,,מלך בי הג ת ל  א

תו כו מ ך של ס ל מ ש ה ת ולהדגי  א
ם של כוחו ע ה. ה כ ל מ מ ב




