
 מכו־ נהג פולטרוק, צבי 111 ¥1171
 הפורד־קורטינה נית 11 ח 111

 ספיר. השר של מכוניתו התנגשה בה
 לבית־ נלקח בידו, נפצע 24ה־ בן הצעיר

 לעומת רפואי. טיפול לקבל כדי החולים
 הצעירות המארחות אחת סירבה זאת

 ברגלה, שנפצעה השר, במכונית שהיו
 עזרה שם ולקבל לבית־חוליס להתפנות
במד״א. טיפול קיבלה יותר מאוחר רפואית.

 ברחובות שהתחוללה דראמה
 יום ליל בחצות תל־אביב של חריקים 1 (

נל כאילו נראתה שעבר, בשבוע שלישי
 סרט בכל וכמו הוליבודי. מסרט־פשע קחת

 סצינת ממנה נעדרה לא זה מסוג מודרני
 שיא את תמיד המהווה המכוניות, מירדף
וההתלהבות. המתת

ה וברחובות חצות אחרי היתה השעה
 מעטים. ושבים עוברים רק נראו שוממים

 בבהלה נרתעו המידרכות, על שטיילו אלה,
 במהירות הדוהרות מכוניות שתי למראה

 סיבובים צמיגים, חריקת תוך הכבישים, על
* ס

? ברחוב הלילה מועדון זהו ך■ ן■ ן
| _ | | משם בתל־אביב, שינקין |

 מארחות שתי ספיר השר של נהגו אסף
 להיטפל ניסו שביריונים אחרי צעירות
 לתחנת אותם הסיע השר נחג אליחן.

 כשהביריוניס תל־אביב, בצפון חמישטרה
התאונה. קרתה למישטרה, בדרך אחריהם.
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רחשו... מחרים נשסניו שקודה מה זהו

1נמלטו המארחות

 ולחסום זו את זו לעקוף ניסיונות חדים,
 היה לא השניה. בפני האחת הדרכים את
ש המכוניות אחת כי מירדף. סתם זה

 ונוצצת, חדשה פיאט מכונית בו, השתתפו
 שעליו ממשלתי מיספר־זהות עליה נשאה

 .102 הסיפרה בצד המדינה סמל התנוסס
 לחברי רק ניתנים כאלה מיספרי־זהות

 מכוניודהשרד זו היתה ואומנם הממשלה.
 חלק שלקחה ספיר, פנחס שר־האוצר של

 דהרה היא העיר. במרכז המתח בסצינת
 ליד פנתה אלנבי, רחוב במורד במהירות

 — ושם בן־יהודה, רחוב אל מוגרבי כיכר
 בעקבותיה צפונה. זינקה התאוצה במלוא

 קונססה מכונית דלקה השר מכונית של
 את להשיג לשווא ניסה שנהגה מיושנת,

השר. מכונית נהג
 ובוגר־ בן-יהודה הרחובות בצומת ואז,
 פעם אף מתרחש שלא מה אירע שוב,

הנמ מכוניתו בקולנוע. זח מסוג בסצינות
 אל נכנסה ספיר פנחס השר של לטת

 רחוב מכיוון כשמימינה, במהירות, הצומת
 קורטינה. פורר מכונית הופיעה בוגרשוב,

 המכוניות שתי הבזק. במהירות התרחש הכל
 הממשלתית הפיאט הצומת. במרכז התנגשו

 מעוצמת הקורטינה. בדופן בחרטומה פגעה
 את השר מכונית נהג איבד ההתנגשות,

 לעבר הועפה המכונית ההגה. על השליטה
אותו, הפילה הצומת, שבפינת הרמזור

העיר? בלב מטורף מירדף
? פוליטי התנקשות ניסיון כאן היה האם

 מהשאלות חלק רק היו אלה שאלות
 שהתקבץ הסקרנים, קהל על־ידי שנשאלו

 פיתרון אולם יוצאודהדופן. בתאונה לחזות
 מהסממנים רחוק היה השר מכונית מיסתורי

אליו. שהיתלוו הסנסציונים
 ספיר ששר־האוצר בכך התחיל הכל
החיס של הלאומי במאמץ להשתלב החליט

 שזפתה בהודעה הודיע, הוא בדלק. כון
 מחליף הוא כי בעיתונות, רבה לפירסומת

 במכונית שלו דארט ,הדודג מכונית את
 פיאט מכונית — יותר וחסכונית קטנה

 של האמריקאית שמכוניתו נכון חדשה.
 אלף 330 של מרחק כבר עברה ספיר

 את לסיים כבר עמדה וממילא קילומטר
 יותר במכוניתו הנוסע משר׳ אבל חייה.

 אחר שר כל מאשר ביום קילומטרים
פגי ולערוך קהל לקבל והנוהג בממשלה,

 היה יכול במכונית, נסיעה כדי תוך שות
 לא הוא חדשה. אמריקאית מכונית לבקש
 החיסכון, אבל לחסוך. כדי — זאת עשה
מדי. יותר יקר היה המזל, לרוע

 לו נמסרה ספיר של החדשה מכוניתו
 על הוטל בהעדרו לחדל. נסיעתו ערב
 הרצה, מסע למכונית לערוך האישי נהגו

 תעמוד לארץ, השר יחזור שכאשר כך
ממי מכונית־שרד לכל לשירותו. המכונית

 הפיאט מכונית טס בהתנגשות שנפגעה הקורטינה מכונית זוהיווסי באור
 אל נכנס כי טען, פולטרוק, צבי המכונית, נהג ספיר. של

 על־ידי נהוגה ספיר, השר מכונית וכי ברמזור דלקו ירוקים שאורות שעה הצומת
אדום. היה לפניה ברמזור כשהאור לצומת שנכנסה שטה בו התנגשה נהגו,

 המידרכה שעל הברזל מעקה את הרסה
 משרדי של הראווה חלון בפתח ונתקעה

סוויסאייר. השוויצית התעופה חברת
 ממכונית־השרד יצאו ספיר השר במקום

 היו הגברים נערות. ושתי גברים שני שלו
 בכתמי- מכוסות היו הנערות ואילו המומים,

 והן ברגלה פצועה היתה מהן אחת דם.
בהיסטריה. ובכו צעקו

תיגדה______
במועדירלילה

ו מארחות הנערות, שתי הניעו י
 השר? של למכוניתו במקצוען, בר ^

ב- להימלט השר מכונית נאלצה מדוע

 הוא האחד זיהוי. מספרי שני יש שלתית
אזר מכונית לכל כמו רגיל, זיהוי מיספר

 מכונית של האזרחי ומיספרה אחרת. חית
 גם לה היה זה מלבד .548111 היה ספיר

 על המתנוסס ,102 ממשלתי, זיהוי מיספר
רש בנסיעה נמצאת היא כאשר המכונית

בתוכה. נוסע השר כאשר או מית
 להשתמש ספיר של נהגו בחר מה משום
 ערך כאשר גם הרשמית, הזיהוי בלוחית

 (״צ׳רלי״) חיים הנהג, ההרצה. מסע את
 נהג בנות, לשתי ואב נשוי ,46 שרף,
 שנה, 23 זה רכב ברישיון המחזיק ותיק

 בשעות דווקא המכונית את להריץ העדיף
יותר. פנויות מדרכים כאשר הלילה,
 חלף לביתו, חזרה בדרכו לילה, אותו
כאשר בחל-אביב, שינקין ברחוב צ׳רלי

 כיצד מראה זה ציורהתאונה
הי בה התאונה אירעה

 פנחס השר של מכוניתו מעורבת ווה
 נהגו בידי נהוגה השר, מכונית ספיר.

 הופיעה בציור) 2 (מיספר שרף חיים האישי
 כיכר מכיוון בתל־אביב בן־יהודה ברחוב
בתמו 1 (מיספר קונטסה כשמכונית מוגרבי

 —בן־יהודה בצומת בעקבותיה. דולקת נה)
 ספיר של הפיאט מכונית התנגשה בוגרשוב
 בוגרשוב מכיוון שיצאה פורד במכונית
 מעוצמת ).3 (מיספר שפת־הים. אל מערבה,

 אל ספיר של מכוניתו הועפה ההתנגשות
 הפילה הרחוב, שבקרן )4 (מיספר הרמזור

 שבמעקס הברזל מוטות את הרסה אותו,
 הראווה חלון תוך אל ונתקעה המדרכה

סוייסאייר. התעופה חברת משרדי של

 שתי הבתים. אחד בפתח בהתקהלות הבחין
 וסימנו המידרכה על עמדו נפחדות בחורות

 הבחין נאמן כאזרח לעצור. בידיהן לו
 הוא עזרה. מבקשות השתיים כי מיד צ׳רלי
 גבר בלווית מכוניתו לתוך והכניסן עצר
עימן. יחד שהיה נוסף

 אליו קראו למישטרה!״ מהר סע ״סע!
בהיסטריה. הנערות שתי

 היוצאים ביריונים בשני הבחין צ׳רלי
 בעקבות לדלוק ומנסים הבתים אחד מפתח

 והחל מכוניתו את הזניק הוא הנערות.
 ש- המבוהלות הטרמפיסטיות עם לדהור
 הם ויתרו. לא הביריונים שני אבל עימו.
 ב- שחנתה קונטסה מכונית אל נכנסו
 מפורסם מירדף באותו פתחו מקום, קירבת
בדיהודה. ברחוב לתאונה שגרם
 את הנערות שתי גוללו מירדף כדי תוך

 מארחות־בר הן ששתיהן הסתבר סיפורן.
 בשעות פרנסתן את המוצאות במיקצוען,

 חברה מארחות כשהן הלילה, של הקטנות
 ומבקשים לברים הנקלעים בודדים לגברים

 ככל רטת. שיחה ובנות חריף משקה שם
ומעוד הלקוחות בחברת יותר שותות שהן
 השתיים, שכרן. גדל כן לשתיה, אותם דות
 של המארחות צוות על נמנו הסתבר, כך
.13 שינקין ברחוב ידוע ובלתי קטן בר


