
 הזיופים. רוב את לגלות מסוגל הוא
 ״צילצול", יש המקורי לנייר לדבריו,

 משמיע יותר זול שנייר בעוד
״רישרוש".

 בעזרת לבדוק אפשר במעבדה
 עוביו את מיקרו־מילימטר מכשיר

 אומנם אס ולגלות השטר של המדוייק
 שוליים גם מזוייף. או אמיתי הוא

 מרמזים כסף שטר של בלתי־מלוטשים
זיוף. על

 משתמשות הזיוף משיטות כמה
 על מקשות ובכך המקורי, הכסף בשטר
 שטר הנוטלים זייפנים יש הזיוף. גילוי

 על־ידי אותו, והופכים אחד דולר של
 של לשטר והמילים, הספרות שינוי
 יטול אשר אמריקאי אזרח דולר. מאה
 בזיוף, מרחוק יבחין כזה שטר לידו

 מצוייר שטר של ערך כל שעל מכיוון
 רק משנה שהזייפן ומכיוון אחר. נשיא

 יגלה המילים, ואת הספרות את
 השטר שעל הנשיא כי מייד המסתכל

 על דולר. מאה של לערך מתאים אינו
 נמצא דולר מאה של מקורי שטר

 פרנקלין, בנג׳מין הנשיא של דיוקנו
 מצוייר אחד דולר של שטר על ואילו

וושינגטון. ג׳ורג׳ של דיוקנו
 כדי עד בקיא שאינו ישראלי, אולם

 ארצות־הברית, נשיאי בדמויות כך
כזה. זיוף על לעמוד מאוד יתקשה

זייפנים, בידי הנקוטה נוספת, שיטה
 שטרות עשרה של חיתוכם היא

 מעשרה אחד. כל חלקים 11ל־ מקוריים
 שטרות 11 הזייפן מחבר כאלה שטרות
 של זהירה הדבקה על־ידי חדשים.

 על־ידי לגלות ניתן כזה שטר החלקים.
 המודבקים. במקומות והבחנה מישוש

 תגלה, בשטר קפדנית הצצה גם
סודו. את בדרך־כלל.

 הדפסתם היא לזיוף המקובלת הדרך
 מיבחן הזייפן. בידי השטרות של

 המיבחן הוא הצבע ובדיקת ההסתכלות
 זו כמו מעבדה, זהל במיקרה הראשוני

 באופן זיופים תגלה למישטרה, שיש
 מיוחדת. צבעים הפרדת על־ידי ודאי,

 השטר של וקולו הוא, גם יעזור מישוש
 יכול — רישרוש או צילצול —

האוזן. את להעיר
 מופיע דיוקן איזה לזכור גם כדאי

השטרות. את ולבחון ערך איזה על
וושינגטון; ג׳ורג׳ — אחד דולר
ג׳פרסון; תומס — דולר שני

המי אלכסנדר — דולר חמישה
לטון;

נ׳קסון; אנדרו — דולר עשרים
גראנט; יוליסס — דולר חמישים

פראנקלין. בנג׳מין — דולר מאה
 אלף דולר, 500 של שטרות גם יש
 דולר. 50.0001 דולר 5000 דולר,
 יותר. הרבה נדירים אלה שטרות אולם

 מאה של זה הוא ביותר המזוייף השטר
במיוחד. להיזהר צריך ובו דולר,

 עס חותם
חדות שיניים
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 מגנטיים סיבים על־ידי מופעלת בנק, בכל הנמצאת
 אמיתי, הוא הדולר אס הנייר. מירקם בתוך השזורים
 אחרי המכונה של העליון בחלקה הנורית מהבהבת

כבר זייפנים אולם הבליטה. על השטר שיפשוף

 הכנסת על״ידי זו, מכונה על גם להתגבר הצליחו
 הדרד למטה: המזוייף. לשטר מגנטיים סיבים

 היא השטר אמיתות את בבית לבחון כמעט היחידה
 הקטנטנים, המשי סיבי של בסיכה שליפה על־ידי
 האלה הסיבים את השטר. מתוך ואדום, בכחול

השטר. על לציירם רק ואפשר לזייף, אי־אפשר

 של השמאלי מצירו שטר, כל ף*
 עיגול מופיע הנשיא. דיוקן

 המיספר מיספר. ולידה אות ובתוכו
 1 כלומר; מקביל,לאות. להיות צריך
.8 ליד 21.4 האות ליד

 יש השטר את בודקים כאשר ■
 אם ולראות בספרות, במיוחד להסתכל

 ואחידה, סימטרית בצורה מודפסות הן
 כתמים בהן ואין חדות ברורות, הן אם

לבנים.
 האוצר חותם נמצא לדיוקן מימין

 וסביבו עגולה צורתו' האמריקאי.
 בקודקודים. המסתיימות חדות, שיניים

 השטר. של ערכו מופיע החותמת מעל
במיספר. או בכתב

 חסר־הבסיס המשולש בתוך
 בדיקה כוכבים. 13 נמצאים שבחותמת

 אס לגלות יכולה אלה כוכבים של
 מכיוון מזוייף, או אמיתי הוא השטר
 מופיעים הכוכבים הזיופים שברוב

חסרי־צורה. ככתמים
 בדיקת חסרי־ניסיון, לאנשים

 רק הזיוף את תגלה עצמו הדיוקן
 יכולים מומחים רחוקות. ■לעיתים
 למזוייף המקורי הדיוקן בין להבחין
 הקווים בעיניים, ההבעה על־פי

 הרקע פי ועל התווים של השלמים
 בלתי־מאומנת, לעין אולם המשובץ.

למדי. טוב הוא גם נראה סביר זיוף

■ אלון אילנה

י !המחבלים
 )24 מעמוד (המשך

 הסיפורים״. ״שר שכונה מודיעין". אגף
״גוזלים". כונו באירגון החיילים

 קודם ענו, יוסף שהעניק בראיון
 את ענו הגדיר לכלא, לכניסתו
 של השמאלני ב״מימסד מילחמתו
 הקיבוצית: בתנועה ומאבקו המערך"

 ואנחנו דפנה, זרי על יושבים ״הם
לגור...״ איפה לנו אין הדפוקים

 שהואשם אחרי ניכלא, ענו
 רוז, אשתו עם ביחד בהתפרצות

 ,1980 ביוני של״י, תנועת למועדון
 שהיתה מכונת־הכתיבה בניתוץ
 ״מוות כמו כתובות בכתיבת במקום,
 שני ובגניבת בוגדים" ו״של״י של״י"

 שמות את שהכילו מישרדיים, קלסרים
 באותה של״י ואוהדי חברי כל וכתובות

עת•
 בכתיבת ענו, הודה במישפטו

 בנוסח; תל־אביב קירות על כתובות
 לשילטון" ״כהנא כהנא", הרב ״יחי

כהנא". הרב ו״ישוחרר
 את גלין השופט הגדיר בפסק־דינו,

 רואה ״אינני והוסיף: כ״מחבל" ענו
 לאויביה כמתייחד זה קשה כינוי

 דווקא... ישראל מדינת של הערבים
 שעיסוקו מי אלא אינו, מחבל

בחבלה..."

 ומניעת ..הבקח־ה •
טיהר׳

 לחתות והממשלה
הטיחו

 ״הפקודה נחקקה 1948 בספטמבר
 בידי חתומה הטירור״, למניעת

 בן־גוריון, דויד דאז, ראש־הממשלה
 הזמנית, הממשלה של ושר־המישפטים

 עונש מטילה זו פקודה רוזן. פינחס ד״ר
 פעילים על מאסר שנות 20 עד של

 המאיים באירגון או אלים, באירגון
 שנות חמש עד של ועונש באלימות,

 מי או השורה, מן חבר .לכל מאסר
כזה. באירגון שתומך

 מוסמכת החוק הפעלת לצורך
 אירגון על להכריז ממשלת־ישראל

 הודעה טירוריסטי. אירגון כעל
אנשים ש״חבר הקובעת ב״רשומות",

בהר־הבית חייל
כיפת־הסלע נגד ״החשמונאים״

 טירוריסטי..." אירגון הינו מסויים
מישפטי. דיון בכל כהוכחה תשמש

 חתום שעליו תיקון, נעשה זה לחוק
 בגין. מנחם לשעבר ראש־הממשלה

 שלוש של עונש מטיל התיקון
 בעל־פה, שמביע מי לכל שנות־מאסר,

 ועידוד תמיכה במעשה. או בכתב
 מגלה או ובאיומי־אלימות, באלימות

טירוריסטי. לאירגון אהדה או הזדהות
 המחתרות לגבי גם תקף זה חוק

 בישראל, כיום הפועלות הימניות
 מונעת שממשלת״ישראל מחתרות,

 אירגונים כעל עליהן מלהכריז עצמה
 המלצות למרות וזאת טירוריסטיים,

 האחרונים ונאומיו המישטרה, השב״ב,
 המעידים — הנוכחי הרמטכ״ל של

קיומן. על עדים כאלף
■ עומר דן
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