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,בכבתס המדד האיש
 של מטורפת דהירה

 בשעת- ראשי ככביש פלאטו־שרון
 בלא־כלומ נסתיימה — עומס

המישטרה בחסות
ב דהרו. המבריקה הקאדילאק מכונית

 צומת אל תל־אביב מכיוון הכביש, מורד
 הצפון־מיזרחית ביציאה הקאונטרי־קלאב,

 בכבישים, שעת־עומס זו היתה העיר. של
 12.30 בשעה שבועיים לפני השישי ביום

בצהריים.
 קללה שהפליטו הנהגים, מבין מעטים רק
 המעונב, הגבר את זיהו הפזיז, הנהג לעבר

 במושבה שהתרווח מהודרת, בחליפה הלבוש
 היה מעוררת־ד,קינאה. המכונית של האחורי

 פלאטו־שרון. (״סמי״) שמואל המיליונר זה
 אחרי בישראל מיקלטו את שמצא האיש

 מועמדותו את שהגיש ופי בצרפת, שהסתבך
 בקשת־הסגרה נגדו שהוגשה אחרי לכנסת

צדפת ממשלת מטעם רישמית
מלה בטייוחד התרגש לא פלאטו־שרון

 הכביש. על נהגו של האקרובטיים טוטיו
 לפתע הבחין כאשר השתנתה הבעתו אך

 הכביש, בשולי שניצב מדים, לבוש בשוטר,
 אותת השוטר הקאונטרי־קלאב. לצומת סמוך
בשוליים. לעצור הזריז לנהג

 שהתרחש פה לגבי גירפות. שתי
 האחד העבר מן הגירסות. חלוקות בהמשך,
 פרטית מכונית נהג של גירסתו עומדת
 גירסתו היא השנייה הצד. מן במחזה שצפה

 להשיג היה שניתן ייתכן עצמו. פלאטו של
 מישטרת דובר מפי האמיתית, הגירסה את

 אולם כרמי, שמשון פקד תל־אביב מחוז
 את לחפש אלך לא ״אני :טען הדובר
 פלאטו. של המכונית את שעצר השוטר

 הדו״ח אח אחפש לא אני פוליטיקה. זה
כזה.״ דבר הוגש בכלל אם התלונה, את או

 שדו״ח* הוא, ספק לכל מעל שבדור מה
 פלאטו. של נהגו נגד הוצא חמור תנועה

 לכנסת, הבודד האיש של לישכתו איש טען
 הקבוע ״נהגו גן־מור: ניסן הפירסומאי

 במקומו בחופשה. נמצא סימון, פלאטו, של
 קלמן. הנהג־הטחליף, שישי יום באותו נהג
 לצומת הירוק הספר מכיוון נסע הוא

 נמצאת שם לסביון, בדרכו הקאוננורי־קלאב
 והוא בכביש, מורד היה פלאטו. של הווילה

 באותו הנסיעה קמ״ש. 90 של במהירות נסע
 קמ״ש. 80 מירבית, במהירות מותרת קטע
 שמותר שהראה שלט היה לא אפילו אבל

 אותו. עצר שוטר קמ״ש. 80 רק לנסוע
 מישסרתי, ראדאר על־די נלכד כנראה הוא

מופ במהירות נסיעה על דו״ח לו ונרשם
 מותר. שהיה ממה יותר קמ״ש 10 רזת,
 2 הנהג של בכרטיסו יירשמו לדו״ח נוסף

 סלאטו־ שמואל של גירסתו זוהי נקודות.״
גן־מור. ניסן מפי שרון,

 שעת־צהריים באותה היה א.ג. הנהג
 שברמת- לביתו רמת־גן מכיוון בדרכו
 במכונית תאום סי הבחין לדבריו, השרון.

 הסיטקה מאחרי צופרת כשהיא הקאדילאק
 מספר, הוא השמאלי,״ בנתיב ״נסעתי שלו.

 ציפצפה הקאדילאק גדולה. משאית ״עקפתי
 סטיתי העקיפה את כשסיימתי מאחורי.

 הקאדילאק חלפה ואז הימני, לנתיב חזרה
קמ״ש. 120 לפחות של במהירות פני על

 סלאטו־ את ״זיהיתי דחית. מיז תנועה
 ביד לי עשה הוא האחורי. במושב שרון

 של בגבו טפיחה ונתן מיזחחית, תנועה
 ראיתי קילומטרים כמה אתרי שלו. הנהג

 לנהג שאותת ושוטר מישטרתית מלכודת
 מסרים 400 בערך הייתי לעצור. פלאטו של

מאחוריהם.
 המשיכה היא נעצרה, לא ״הקאדילאק

 השוטר המהירות. את האטה רק לנסוע,
התחי לידו שעמדה וניידת־מישטרה, שרק

 הקאדילאק. אחרי הכביש בשולי לנסוע לה
 הקאדילאק נעצרה י נוסף קילומטר אחרי

 השוטר לשוליים. וירדה בלמים בחריקת
בידיו. מנופף כשהוא בריצה אליה הגיע

 התנהל בשוליים. מהם, רחוק לא ״נעצרתי
 יצא הנהג ופלאטו. השוטר בין ויכוח

 לנסוע, לי סימן השוטר אחר־כך החוצה.
משם.״ ונסעתי
 סיפורו מרבית את מכחיש גן־מור ניסן

 כש- מייד נעצר ״פלאטו הסימקה. נהג של
 לא ״הוא אומר. הוא השוטר,״ לו אותת
 קיבל הנהג איתו. התווכח לא לשוטר, סירב

הסתיימה.״ והפרשה שלו, הרפורט את
 קנה לא שפלאטו לקוות אלא נותר לא

 ליבות את שקנה כפי השוטר של ליבו את
השבוע. עבורו שהצביעו הבוחרים
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:מאוזן
;שקט .10 ;היולי .5 !קטן קרון .1 ! 11. 

 .15 1 עלוב־נפש .14 !בים חי .13 !דורון
 עלוב־ בהשאלה: .16 (ש״ם); גרמני מלחין
 .21 מיניסטר; .20 ממקומו; זז .18 נפש;

 הקימו .24 ;עלוב־גפש .22 ;עוף־ביצה
 בית .26 ;בתורת־החשמל מונח .25 ;רעש
 בערימת־שתת! למוצאה קשה .28 קטן;

 .32 מעליו; שילח .31 המינים; מן .30
 המלטה; .38 ;חודש .35 ;מיהרו .34 !;היו
הע את מכסה .42 ;צאצאה .41 ;אות .30

 אן; .45 הולנדי! תואר־כבוד .43 צמות;
 .50 !פריט־רכוש .48 ;מילת־ברירה .47

 .52 (ר״ת); באר־שבע .51 לבניין; משמש
 !נם .57 !הרכבת את מושך .54 !פרוסה

 דרגה .62 ;אברהם של בבריתו הכניס .61
 דק אריג .65 :נוח של מבניו .64 !בצה״ל
 .69 מטייח; .67 ההורים; מן .66 ויקר!

 בית־ .72 חרש־עץ; .70 זכותך! על מחל
 כוח־אדם אגף .74 (ר״ת); דין־גבוה־לצדק

 !ברוסיה נהר .77 ;גפנים מטע .75 (ר״ת);
 מקולות .82 !הפירות מן .80 :פרח־נוי .78

 .85 בפה! עצם .84 במקהלה; הגברים
 .88 הבקר; מלכסיקון .87 החלב! ממוצרי

תבו ,92 ;מצבת־זיכרון .90 ;מילת־תפילה
 !בתוכה .95 :ממורטת נחושת .94 ; אר,
.101 רעה! רוח .99 פרסה; ,. על .. .97

וילנסקי. של דעים
:מאונך

 ריבית .3 !בערבית ראש, .2 !המון .1
 קיטור! .6 האלוהות; מכינויי .4 שחורה;

 :ירביץ .9 ;מים חומת .8 !הדלת ציר .7
 ;מיט-המלח מפיקים אותו .15 !יצהר .12
 בגליל קיבוץ .19 ;פה .17 ;אסף .16

 ללא טיול .21 ההוא; במקום .20 העליון;
 ראשון .26 ;בת־קול .24 !עדה .23 ;מטרה

 מרכיב .30 פריט! .29 דגל! .27 הבנים!
 ;לשתייה המשמש קש .33 !במשולש חיוני

 בתחתית .37 מוכה! .36 רהיט! מין .34
 .44 !צאצא .41 !באפריקה גהר .40 !הבית

 מי־ .47 חרון; .46 (ר״ת); כתובים נביאים
 חורפי! מיגעל .50 חשב! .49 לת־שלילה!

 .56 !רסיסי־לילה .55 !אח .54 ;מידבר .53
 .59 במיקצת! רטוב .58 בנוסף! ועוד,
 .63 !ישיש .62 !תנור־בישול .60 !אפור

חב תושב .68 ;הברך פרק .66 !מכשף
 הלום!! בוא .76 ;סיום .73!הושיע .71! רון
 .81 נועם! נוי, .79 יחורר; יחדור, .77

 .86 !היקשה .84 !הירקות מן .83 !תרופה
 מדור־תשלד .91 אצילי! מחול .89 ענף!
 מן .96 כרס! .95 גץ! .93 (ר״ת); מים

.100 !(ר״ת) , קריית־קודש .98 ;הפירות
צר־ מטבע .102 מתרחש! .101 מספיק!! תמו־ .103 סוף; בלי סוף .102 הפיל! שן
פתי. הנד משיריו .104 להקרנה! המשמשת נה

ת ש ק ש 2073 ק
ל ט פ א ונסה דימיונך את ה ו צ מ  ל

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
ת מה תסביר ת  הצעות בו. רואה א

 :הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות
תל־אביב. ,156 ד. ת. ״קשקשת״,

 שתי :פרסים יוגרלו הזוכים בין
לי (חמישים ל״י 50.— בשווי מנות
 רשת מסניפי באחד אחת, כל רות)

בתל־אביב. רימיני הפיצריות

 ידידות, קינאה, שינאה, אהבד״ •
אהבה...

אילץ, אורית
רחובות ,189 הרצל רח׳

הנו תלישת אחרי יונת־השלום •
יבוא... לא יבוא, יבוא, לא יבוא, : צות

קאופמן, יוסף
גיבעתיים ,96 שיינקין רח׳

מצרי. מטום־דמי •
שקולניק, גדי

גיבטתיים ,23 המיגדל רח׳
בקיר. שנתקלה סילונית דבורה •

כן־נאים, אביגיל
הרצליה ,5 ריינס רח׳

זרוק. מוכר־בלונים •
נתיב־הל״ה, קיבוץ אילה,

טמק־האלה ד.נ.

ת מסעדות טלקיו אי
 288800 טל. אתרים כגר תל־אביג,
,4 ישראל מלכי ככר תל״אביב,

263987 טל.
,24 אבן־גגירול רח׳ תל־אביב,

266177 טל.
 221681 טל. 93 דיזנגוף תל־אגיב,

 640201 טל. ,20 תצביאים רח׳ חיפה,
252654 טל. רופיו דרך חיפה,

 43 יפו רח׳ ירושלים,
 15 ג׳ורג׳ המלך ירושלים,

 102 הרצל רח׳ רמלה,
 התיירות מרכז אילת,

החדש

53 2073 הזה העולם


