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? הקיץ לחו״ל נסיעה מתכנן אתה
 הנסיעה לפני הנסיעה סכום שליש עד לשלם מסוגל הנך האם
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 והתקופה. התשלומים מספר הנסיעה: הראשון)לאחר (כמו - תשלומים הסדר
היציאה בזמן ישולם השני השליש
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 בודדת נסיעה או מאורגן לטיול 1976 ינואר סוף עד לנרשמים
לפחות) יום 14של קרקע סדור׳ (עם

ה קורס פ ם ש ת הישראלי במכון חינ פו ש  ל
 בעולם מהמשוכללות לשונית מעבדה עם בארץ הגדול המכון

נסיעות קופל במשרדי פרטים

ת סוכן אצל 0*פרט עו סי שלך הנ

 11במשר בשבוע עיך (מימי!)/ כץ גדי אילת, עיריית ראש
 קלע דן אליו הגיעו כאשר זח היח שיגרתית. לא קבלת־פנים

 המיצים מפעל עובדי קנדל, ג׳ון וחברו סטיב, בכינויו הידוע
 גבי על ביומיים אילת עד מרדכי מנאות שעברו ״נאות״
 והעניקו המסע חוויות על לו סיפרו השניים זוגיים. אופניים

 כיצד לו סיפרו חם השאר בין ״נאות״. מוצרי מבחר שי, לו
 של רדיאטור במיץ ומילאו בייל לחיילים מיץ בקבוקי חילקו

בדרכה. המשיכה המיץ ובעזרת מים ללא שנתקעה משאית

■ קופץ סכין ע□ סחטן 0 ■ ■
)23 מעמוד (המשך

 יאתרו כך בדי שתוך שיחששו מבלי כות
עקבותיהם. על ויעלו אותם

 ביט- מתוך זה צעד נקטו שהם ייתכן
 למישטרד״״ תלו לא ״אתה חון־מופרז.

 השיחה בתחילת לבצלאל הסחטן אמר
 שה* יודעים ״אנחנו שעבר, חמישי ביום

 גם אתה בשבילך. סחורה לא זד׳ מישטרה
 מהעולם־ שכיר אף בעניין תערב לא

 שלך הילדים שחיי יודעים אנחנו התחתון.
לך.״״ יקרים

* * *
הת חמישי ביום האחרונה שיחה ף*

 התמקח תחילה פעמים. שלוש חדשה 1 ו
 גובה על ״קצין־המישטרה״ עם בצלאל
 600 לגייס שהצליח הודיע הוא הכופר.

 להם* הסכימו הסחטגים בילבד. ל״י אלף
זה. בסכום תפק

 מקום על ממושך ויכוח התנהל אחר־כך
 אגשי איתרו כבר שעה באותה המיפגש.

ו הסחטנים של הטלפון את המישטרה
ביתם. על מצור שמו

הכ את ימסור שבצלאל רצו הסחטנים
 לפי תל־אביב. בדרום או ביפו לידם סף

 גוח כל את שהעמידה המישטרה, עצת
 זה, למיבצע בתל־אביב שלה השוטרים

צפו הסחטנים את למשוך בצלאל ניסה
 להיפגש אותם שיכנע הוא לבסוף נה.

 שבמיג־ מונטאנוז גלידה מיפגש ליד עמו
 הפגישה תל־אביב. בצפון רשי-התערוכה

 בצלאל בלילה. וחצי 11 לשעה נקבעה
 ״קצין־המיש־ הכסף. את להביא הבטיח
ההו חומר כיל את להביא הבטיח טרה״
נגדו. המרשיע כחות

בטלווי כלבוטק בתוכנית שעה, באותה
 נני■ מלון על כתבת־תחקיר שודרה זיה,

 באשקלון. מזרחי בצלאל של שולמית
 אבל בה. לחזות היה יכול לא בצלאל
מי התוכנית, את שראו ומכריו ידידיו

 כל תפוס היה הקו אליו. לצלצל הרו
הסח עם בשיחה עסוק היה בצלאל הזמן.
 את שניתחו המישטרה, אנשי לדעת טנים.
חובבים. היו הם פעולתם׳ צורת

התפתעה. להם ציפתה לילה באותו עוד
 היה המיפגש. למקום יצא לא בצלאל

 מקום ניקבע בו בשלב עוד לחייו. חשש
לפ רוצה ״אני לסחטן: אמר המיפגש

 בי תירה שאם כזה, במקום אותך גוש
 אהיה ואני מידי, הכסף את שתקבל אחרי

אותי.״ שיציל מי יהיה — פצוע רק
שו אותר סיכונים. נטלה לא המישטרה

 לבצלאל. דומה החיצוני שבמראהו טר,
 של טורנדו הקוייזלר במכונית נהג הוא

 שני שכבו המכונית ריצפת על בצלאל.
המ המכונית נוספים. חמושים שוטרים

 יצא הסחטן שנקבע. במקום לסחטן תינה
 המיש־ בשבלשי במונית, הפגישה למקום

מבי יציאתו מרגע אחריו עוקבים טרה
 הם אבל להם, מוכר היד. כבר הוא תו.
 בולו האיזור מעשה. בשעת לתפסו רצו

 על נחסמו סימטה וכל רחוב כל הוקף.
הער לפי מזויינים. ושוטרים בלשים ידי
 ב- מישטרה אנשי 300כ־ השתתפו כה

מיבצע.
 כיסה הוא ושלחה. מהמונית ירד הסחטן

 המכוסות ובידיו בכובע־גרב, פניו את
 בצורה קטן. קרטון תיק החזיק בכפפות

בצל של השחורה מכוניתו אל התקרב זו
 הדלת דרך המכונית אל נבנם הוא אל.

 ולב־ השוטרים אליו זינקו אז האחורית.
הו את מזרחי בצלאל שמע בביתו דוחו.
 ״תפסנו הקשר: במכשיר השוטרים דעת

שמן.״ דג
 חונה, מכונית בתוך מקום, בקירבת

 היה, שתפקידם ואשה, גבר עוד נעצרו
אח הסחטן את למלט המישטרה, לטענת

 כאשר הכסף. את מזרחי מידי שיקבל רי
 הסחטן של פניו מעל כובע־הגרב הוסר

מי זה היה המוכר: פרצופו גם היתגלד.
 מוותיקי רוקנשטיין, (״פפה״) מרדכי כה

 בזמנו שהשתייך בודים תושב הפורצ*ים,
 שרוב לביא, גיסים של בת־ים לכנופיית

שו תקוסות-מאסר עתה מרצים חבריה
 נשק- גם נמצא פפה של בידו בכלא. נות
קפיצית. סכין — קר

 הוא גם עוזר, הרצל היה השני העצור
 כחשוד נעצר בעבר שכבר מוכר׳ עבריין
 ברצח. חשוד של מאחיו סחיטה בניסיון
ל לבית־המישפט, השניים הובאו כאשר

 הכחישו הם נגדם, פקודת־מעצר הוצאת
מבצלאל. הסחיטה ניסיון את וכל מכל

 סרטי- של מטרים הרבה הרבה אבל
 שיחות של שעות הוקלטו עליהם הקלטה,

הסחט לבין מזרחי בצלאל בין טלפוניות
 בהם יהיה כקציני-מישטרה, שהתחזו נים
נגדם. ההאשמות לביסוס לסייע כדי

199229 הזה העולם


