
במדינה
עסקים

 מותר למי
? בסופרמרקט לגנוב

 הקריירה את התחיל )29( כלף אברהם
 בסופרמרקט הרהיטים במחלקת כזבן שלו

 דיזיג־ בכיכר לצרכן המשכיר של המפואר
 היתר. כך, משום מובנת, בתל־אביב. גוף

לקד עליו הממונים הציעו כאשר שמחתו,
ביטח־ן. קצין של לתפקיד להעבירו מו,

 פרק על לאחור מביט הוא כאשר היום,
 לתמימותו, לחייך רק כלף יכול בחייו, זה

 במחלקת בשקט נשאר לא כי על להצטער
 המזל היה כלף לאברהם שכן הרהיטים.

 שאת אנשים של מעשיהם את לגלות הביש
לגלות. אסור מעשיהם

 השלב נכונים. ולא נכונים גנבים
כקצין אברהם של הקריירה של הראשון

 פרטית מכונית בעל אתה אם מיוחד מתעריף נהנה. שאתה גם ...מה
 אשור אתך הבא הפחח. אצל או במוסך תקועה והיא הדגמים) (מכל

 רשת של התחנות 26מ־ אחת ובכל שלך מהמוסך כלשהו
 פנה מיוחד. ממחיר תיהנה להשכרת־רכב פולקסווגן

הקרוב. פולקסווגן מוסך או לסוכנות
 רכב לבעלי גם מיוחדים

 נא הדבש. בירח ולזוגות מגויס
• מאשר). מסמך להביא

כלך ביטחון קצין
סירחון״ על חיפוי ״קצין

 היה דיזינגוף, בכיכר בסופרמרקט ביטחון,
 הועבר שהוא כך, כדי על מלאה. הצלחה
 הענק לסופרמרקט חודשים כמה לאחר

 אלנ־ ברחוב הצרכניות אגודת של והחדיש
 תורכיה יליד כלף, זכה זו העברה עם בי.

 מונה בדרגה, להעלאה ,1956ב־ ארצה שעלה
בכיר. ביטחון לקצין
 את גילה בתפקידו, כלף הצליח כאן גם

 זמן, לאחר חזר, כאשר הנכונים. הגנבים
המר לסניף לעבור נתבקש לחו״ל, מנסיעה

 ל״י. באלפי סחורות נעלמו שם בחולון, כזי
 מהכלל,״ יוצא ללא — הכל על עין ״שים
ההוראה. היתד,

 וחצי חודשיים תוך למלאכה. ניגש כלף
 הכין הוא הדליפות. מקורות כל את גילה
ושיטות. שמות כולל מפורט, דו״ח

מנהלים. היו - החשודים
 החשוד נפץ: חומר טעון דו״ח זה היה

 בכבודו הסניף מנהל היה בדו״ח העיקרי
 מנהלי היו נוספים חשודים שני ובעצמו.
והירקות. הבשר מחלקות
 החשודים שלושת נהגו הדו״ח, לדברי

מהס חמש פי בשווי סחורות איתם לקחת
 אחת, בבדיקה בקופה. עבורם ששילמו כום

 חבילות לקחו שהשלושה גילה כלף, דיווח
 שלוש בקופה שילמו ל״י, עשרות בשווי
 קיים כי גילה אחרת בבדיקה ל״י. וחצי

מסויימת. קופאית עם פעולה שיתוף גם
 האנשים. של ממעמדם התרשם לא כלף
 את הניח הוא חשוד. היה חשוד בעיניו,
 האגודה, הנהלת שולחן על הקטלני הדו״ח
אי המנגנון, על האחראי מצוקה ביקש
 להמציא כדי מעשה, בעת לתפיסתם שור
הדרושות• ההוכחות את נגדם

 גילה כאן החשודים. על מחפים
 חתחתים. דרך על עלה כי לראשונה כלף

 האישור, מנתינת צוקר התחמק לדבריו,
בלית־ברירה. רק לבסוף הסכים

לפעו כלף יצא הסכים, זאת בכל כאשר
 ידו לשים מייגע מעקב לאחר הצליח לה,
 ״טילפנ־ האסור. הפרי את שהוביל הנהג על
 משוכנע ״הייתי כלף. מספר צוקה״ למר תי
 הטוב הצד על עלי המוטל את ביצעתי כי

הוראות. ממנו ביקשתי ביותה
)32 בעמוד (המשן

עברית שפולו בארץ והיחיד הראשון הספר

—

 הכל את נהדרים עירום צילומי של רבות בעשרות מדגימים דניים מורים זוג
 אלפי (מאות תקדים חסרת להצלחה שזכה הספר אהבה״. לעשות ״איך אודות

וארה״ב. ארצות־אירופה בכל ספורים) חודשים תין עותקים
 משובח נייר * אלבומי פורמט * מהודרת כריכה

בלבד ל״י ו2 — של במחיר זה וכל
 להסתירו. או בו להתבייש צורך שאין הספר
אלגנטי זאת עם יחד אך ביותר ומתקדם נועז ספר

ת ועניני מלא הסבר מלווה ותנוחה תנוחה כל י ר ב ע  ב
 תרשימים), (כולל אברי־המין על מיוחדים פרקים כתוספת
ואמצעי־מניעה. המיני הסיפוק

ושלח. גזור

 להימצא שחייב הספר
נשוי זוג כל של בחדר־המיטות

הצהרת / הזמנה
לכבוד
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הספר את חוזר בדואר אלי לשלוח נא
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