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 צריכת מחדש. אותה וצבע חדש מנוע
 לאנשים רק מאפשרת המכונית של הדלק
 :בה להשתמש פלאטו־שרון של מסוגו

לליטר. וחצי קילומטר
 לקורא תימסר שהמכונית לפני עוד אולם

 בגורל, יעלה שלו התלוש שמיספר המאושר
 ול־ לספר פירסום מסע הקאדילק תערוך
 הח״כ של נהגו הארץ. רחבי בכל פלאטו

ל ועד בצפון מקריית־שמונה בה ייסע
זרי סוכני־מכירה ובעזרת בדרום, דימונה

 חלום עם יחד עתיד יש את ימכור זים
החום. הקאדילק
 אינו פלאטו אך הטוב. למוכר פרם

 החל הקאדילק. ועל הנהג על רק סומך
 מודעות מופיעות יחלו הקרוב השני ביום
 אלד׳ במודעות היומית. בעיתונות ענק

 העומד הח״כ, של תמונותיו תתפרסמנה
תמו ליד בחירות, שוחד בעוון לדין עתה

 איינשטיין, אלברט רבנו, משה של נותיהם
 ״אני בן־גוריון. ודויד הרצל זאב בנימין
בן־גוריון,״ דויד ולא רבנו, משה לא אומנם

 לי יש ״אבל פלאטו־שרון, בהם יכתוב
 ישראל.״ עם של הכלכלה להצלת תוכניות

 במשך הח״כ יציף במודעות, די לא ואם
 שלו, לספר בפירסומת הרדיו את שבועיים

 רוסי רומני, מרוקאי, — שונים בניבים
 יקנו וכולם יבינו שכולם ״כדי — ועיראקי

הספר.״ את
 הח״כ של אנשיו די. לא בכך גם אך
 שיעברו סוכנים־נוסעים 150מ־ יותר גייסו
 הספר את ויציעו ישראל בערי לבית מבית

 תמורת בקאדילק, לזכות האפשרות עם
 מיספר את שימכור הסוכן לירות. 100

 לדמי נוסף יקבל, ביותר, הגדול הספרים
 ל- חינם כרטיס־טיסה גם שלו, העמלה

 חשבון על שבוע של ובילוי ארצות־הברית
פלאטו. הברון
יס גסה בהערכה מונקי־ביזנס. כדי
 העצמית הפירסומת מסע הוצאות תכמו

 קשה לירות. מיליוני 6בכ־ פלאטו של
 של בתשובות מתעניינים שרבים להניח

 ישראל של הכלכלה לבעיות פלאטו־שרון
 האינפלציה. בעיות את לפתור יכול ושהוא
 על לחלום אפשר לירות 100 תמורת אולם
המפורסמת. בקאדילק זכייה

 לא ההגרלה בעניין כי מבטיח פלאטו
 צוות בראש ״מונקי־ביזנס״. הפעם יהיו

פרק יעמוד ההגרלה את שתערוך הוועדה
 תוסיה־ שלמה עורך־הדין פלאטו, של ליטו
 להשתתף יורשו לא שלי ״העובדים כהן.

 בין חינם הספר את קיבלו הם בהגרלה.
מסביר. הוא וכה,״ כה

 הענק הסכום את יקח לא מדוע לשאלה
 לנזקקים, אותם ויחלק לירות מיליוני 6 של

 לעניים, מתנות אתן אני ״אם :פלאטו משיב
 על ישמע ולא עלי ישמע לא אחד אף

שלי.״ הספר
 כשרון או חדשים רעיונות למצוא קשה
 הפתיחה אימרת אולם עתיד, ביש כתיבה

 שחשב מי כל את להרתיע יכולה הספר של
 לו. בצר פלאטו לעזרת לפנות אי־פעם
 פלאטו: כותב סיני, פיתגם מצטט כשהוא

 בא ,לא ויאמר: איש אליך יבוא ״אם
 אותו למד אלא דג לו תתן אל לפי׳ אוכל

לדוג.״

שפט י מ
<דמל ■11? ■11ע

 העבירות; את ביצע לא הגאשם
שדד, הזיהוי תעודת־ אבד

אחרות; דידיים שגפלה
צרות דו ;רמה

העבי את ביצעתי אני לא אשם, ״לא
 בבית־המיש־ אבו־נימר זוהיר טען רות,״

 שרבים מכיוון אבל בתל־אביב. המחוזי פט
 התייחס לא בבית־המישפט, כך טוענים

 יהודית התובעת, לדבריו. ברצינות איש
 עדיה את להעלות המשיכה אמסטרדם,

 את ביצע אמנם זוהיר כי להוכיח, כדי
 ובנס- בראשון־לציון והגניבות הפריצות

ציונה.
ה על וסיפרו העדים עלו אחד אחד
הדי נפרצו שבה הדרך ועל שנגנב רכוש
ה־ חוקר של תורו הגיע כאשר רק רות.

 ואמר בזוהיר מבט זה הישיר מישטרה,
שחקרתי.״ האיש לא ״זה בפתיעה:

 טרם כזה מיקרה נדהם, בית״המישפט
 המיש־ את התובעת הפסיקה מייד קרה.
 ומדי־ בוטל, זוהיר נגד כתב־האישום פט,

 העוול על פיצוי לו שילמה נת־ישראל
לירות. 2,500 בסך לו, שנגרם
לח המשיכה המישטרה שאול♦ שם

 כי והסתבר, קרה. מה לברר כדי קור,
קוד הרשעה כבר נזקפת זוהיר של לשמו

 שביצע רכוש עבירות על היא גם מת,
 מאסר חודשי 18ל־ נידון ואז .1977 בשנת

בי מאסר־על־תנאי. חודשי 18ול־ בפועל,
 עונשו את ריצה שבו בבית״הסוהר רורים
 היה כזוהיר. שהתחזה האדם מיהו העלו

 גם אבו־אקטר, פתחי אחר, ערבי צעיר זה
תעו את שמצא עזה, רצועת תושב הוא
 שנים י1לפ ברחוב זוהיר של הזיהוי דת

 פלילי. שימוש בה לעשות והחליט אחדות
 ביצוע על 1977 בשנת פתחי נעצר כאשר

 את והציג זוהיר ששמו הצהיר העבירות,
האבודה. התעודה

 שהוא לחשוד סיבה היתה לא למישטרה
 נידון במעצר, היותו כדי תוך וכך, משקר.
 זוהיר. בשם שביצע העבירות על ונשפט

ה השם תחת עונשו את ריצה גם הוא
ה נשאר מהכלא השתחרר וכאשר שאול

 עונש גם זוהיר; שם על הפלילי רישום
השאול. בשמו היה המאסר־על־תנאי

ב שוב השתמש בשנית, נתפס כאשר
 לא שהפעם אלא שמצא. הזיהוי תעודת
ב השתחרר הוא ארוכה. לתקופה נעצר

נש המישפט, מועד הגיע וכאשר ערובה.
 לזוהיר התעודה כתובת לפי ההזמנה לחה

 אך למישפט לתומו התייצב זה האמיתי.
ה את ביצעתי אני לא אשם. ״לא טען:

עבירות.״
 העניין היה כאשר רמה. של שאלה

 חדש כתב־אישום הוגש לחלוטין ברור
הו אריאל, שלומית התובעת, פתחי. נגד

 התחזות של — אחד אישום פרט רק סיפה
 וגניבה. פריצה של לאישומים — כאחר

 מנחם השופט הרשיע אלה בימים ואמנם,
)50 בעמוד (המשך

פלאטו־שרון של הקאדילק
לקוראים פרס
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