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 ששני בעגלתו, בבטחה הרשקוביץ נהג אביב,
בצדדיה. דלקו פנסים

 רק המתקרבת. המכונית את שמע לא הוא
מו מעל שהניפו והזעזוע הבלמים חריקת

פר מכונית המתרחש. את לו הבהירו שבו,
ב היכתה מאחוריו, במהירות שבאה טית

 ש־ הסודה מיכלי את ניפצה בכוח, עגלה
אדמות• עלי היחיד רכושו בעגלתו,
 רבן־ הלוואה השיג שנים, ארבע לפני
 בעזרת סיפונים. למילוי מכונה קנה אחותו׳

 רק לא קונים, לשרת הצליח וסוס עגלה
 במד גם אלא מגוריו, מקום יעקב, בזכרון

הסמוכים. שבים
 הדורסת המכונית בעתונות. מכתכ

 עצמו. הרשקוביץ את לדרוס הצליחה לא
 בכוח הועף אליה מהתעלה, לקום מיהר הוא

 לעצור, הנהג לעבר צועק החל ההתנגשות,
 הנהג התאונה. ממקום להחלץ לו לסייע

מכוניתו. מהירות את האים לא אפילו הדורס
 למחרת. רק בכאבים חש החל הרשקוביץ

 גם וכאשר למיטתו, שבועיים רתוק היה הוא
 החלו לחמו. מטה נשבר כי נוכח ממנה
ה אחר והחיפושים העדויות גביית פרשת

 המשטרה מאמצי למרות אולם הדורסן, נהג
האיש. נמצא לא

למ מהסיכויים שהתייאש לאהד השבוע,
המש באמצעות מטה־לחמו שובר את צוא
 ב־ מזעזע מכתב הרשקוביץ פירסם ״מח

 הוא סבלו. פרשת כל את תיאר עתונות׳
 הדורס: הנהג אל אישית בפנייה מכתבו סיים

וית זה ככתבי את נהג אותו יקרא ,,אולי
בשיקומיד לעזור אנושי רגש איזה בו עורר

חיים דרכי
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 יותר ונעשים הולכים סינדרלה סיפורי
 אלה שבאגדות הנסיכים גם נדירים• ויותר
 אין היום פעם. שהיו הנסיכים עוד אינם

 בידם נעל עם לסובב טורח-ם הנסיכים
שתת הרגל את ולחפש המדינה ברחבי

בשליחים. משתמשים הם במקומה לנעל. אים
 מדריך דהאן, עמנואל היה זה מעין שליח
מיכאל פנה כאשר י.ט.ס• נסיעות במשרד

 עמנואל גם היה אילו אותו. לו לתת סירב
 את מזמין שהיה יתכן אגדתי טיפוס דהאן
 הרבה היה הוא אבל לדו־קרב הצעיר החתן
 ביקשתי ״לא השבוע: הוא אמר סבלני. יותר

 שהוא יבין שבעצמו ציפיתי כסף. מולדר
 שכח הוא אבל הבטחתו. את לקיים צריך
 אבל בזה, עוסק ולא שדכן לא אני מזר״

 עשיתי ואני יכולת בעל שהוא מרגיש אני
 הוא לעשות לי שנשאר מה בשבילו. שירות
 העובדות, את לו ולהזכיר מכתב לו לכתוב

ד זו לחתונה הגורם היה מי

משטרה
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כשוטר, )35( סנדרוביץ חיים של דרכו

למש כשהתגייס בשושנים. סוגה היתד, לא
 של תפקיד קיבל שנים, כשש לפני טרה,
 לחוליה כנהג הועבר יותר, מאוחר נהג.

 עלה 1956 בשנת הצפונית. בנפה הפלילית
הבילוש. במדור לנהג־בלש הפך הוא בדרגה.

או מקובלת. שוטר דרך זו היתד, לכאורה
לע שידע אדם היה להוותו, סנדרוביץ, לם

 במכו־ כשנהג המקרים, באחד שלו. על מוד
 על הצטווה תל־אביב, בחוצות נית־הבולשת

 שנסע ג׳יפ אחר לעקוב סמל־הסיור ידי
 את הג׳יפ בנהג שהכיר סנדרוביץ׳, לפניהם.

הפקודה. את למלא סרב מקציניו, אחד
 פיקודו, נגד דוח הסיור סמל הגיש למחרת

 בלי פקודה, למלא סירב הלה כי התלונן
 מדור ראש זו. היתד, פקודה איזו לפרט

 סנדרו־ הועמד לפניו פאר, דוד פקד הבילוש,
 לדבריו להסכים מוכן היה לא לבירור, ביץ
 היא סמל של פקודה הפשוט. השוטר של

 אחר לעקוב מצווה הוא עם אפילו פקודה,
מתפקיד. העברה היה: הדין פסק קצין.

 מהתפקיד להעברתו עד פתוחה. דרך
 עם נוסף לסיור לצאת סנדרוביץ הצליח

 אחר סמל־הסיור רדף זה במקרה סמל. אותו
 ונקב מאקדוחו בו ירה לעצור, שסרב ג׳יפ
 הסמל פרט לא משום־מה הנהג. מושב את

ביומן־הלילה. זה אירוע
 לממוגיו. המקרה על הודיע סנדרוביץ
נח ספורטה, אהוד למפקח נקרא סמל־הסיור

 כל היתה לא בפיו הערב. למאורעות קר
ניצב בפני לדין הועמד הוא סבירה. תשובה

ואלדד ונורית מיכאל דהאן, מדריך
הנעלל שווה נמה

 וממושקף עשיר אמריקאי עורך־דין ולדר,
עבו למצוא ביקש המשרד, אל מקליפורניה

 דפי מעל ראה אותה שלו, סינדרלה את רו
 למוצא הבטיח ישראלית, תעמולה חוברת

 התנדב דהאר עמנואל כספי. פרס הישר
 היתה התמונה. שמאחורי היפהפיה את למצוא

עמנו ודוגמנית. חיילת ,19 פילצר, נורית זו
וי יחד שיבלו דאג השניים, את הפגיש אל

זו. את זה כירו
 סינדרלה אגדת התגשמה שעבר בשבוע
 נשא צנועה, במסיבה דן• במלון המודרנית

 אלא לאשר״ פילצר נורית את ולדר מייק
 אביר כך כל היה לא מקליפורניה שהנסיך

 את עבורו שמצאה הנעל שבאגדה. כנסיך
 את בעיניו שוה היתד, לא שלו סינדרלה

שהבטיח. הכסף
 הזוג את בירך לחתונה, בא דהאן עמנואל

האמריקאי המיליונר אולם לפרס, וחיכה

 יציאתו ועכוב בנזיפה זכה בן־גוריון, עמום
קצינים. לקורס

 מונה מתפקידו, סנדרוביץ הועבר בינתיים
 פגעה בדרגה זו הורדה ביפו. כשוטר־סייר

 לחישוב אותו הביאה הרגיש, בשוטר
הת המודח הבלש התוצאה: במשטרה. דרכו
 שבראשם ערביים, פורצים קבוצת עם חבר
).1109 הזה (העולם אגואני אחמד עמד

 מדור בלבד. פריצות שתי ביצעה החבורה
 יום בליל מהרגיל. זריז הפעם היה הבילוש

 ילדים, לשלושה אב לסנדרוביץ׳, חיכתה ה׳
 הבלשים קבוצת ניצבה דירתו בדלת הפתעה.

 הביאה שתלונתו הסמל, בראשם עבד, אתם
בדי שנערך קצר בחיפוש סנדרוביץ׳. להדחת

כגנובים. החשודים פריטים נמצאו רה
 עמוס ניצב בפני סנדרוביץ׳ הועמד השבוע

לעש ונעצר מתפקידו הודח הוא בן־גוריון.
הדרך נפתחה לשעבר סמלו בפני ימים. רה

1110 תזה העולם

1•הראל יי׳/
 מנותק תהיה אל הגסיעה בשעות גם
— העולם מן

 בקורת כפתורי חמשה עם ״הראל־ רדיו
מתיחות! כל ויסיג הנסיעה לך ינעים

 ליצוא הקזוייד חליפות את לראות בקשי
המובחרים האופנה בסלוני מודל״ _תלוה של
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 ״אורלון אופנת
של דיינל״

תלוה
מודל

שת  מבוק
 רחבי בכל

תבל

 מעשי לשמוש לוקסוס מעיל
 ״אורלו! פלאים מבד עשוי

, ד נ י י  נעלמים הקמטים ו
ל'י 153 מחיר לחה. בהברשה

אילון לבינסון גורדו!


