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ם מכלול עם מעמיקה היכרות ומהימנות, אמינות מי תחו  הקשורים ה
ת המאפיינים הם — וחדשנות דינאמיות הפעילות, בשדה  ״פלתורס״ א

תיקה התיירות חברת בע״מ, ותיירות נסיעות  בשנה החוגגת בארץ הוו
התיירות. בשדה לפעילותה שנה 60 יובל זו

ם היא ״פלתורס״ תיקה, חברה אמנ  כמי השנים כל ידועה גם אן ו
 ■משרותיה לנהנים להבטיח כדי — ולשפר לשנות לחדש, שמקפידה

 התיירות. תחומי ובכל מרשים, בהיקף ביותר, הטוב את
ם שמחזיקה כמי מקו  המבקרים התיירים במספר בארץ הראשון ב

 לרשות שלה והמגוון העשיר נסיונה את ״פלתורס״ מעמידה בישראל,
הישראלי. התייר

 תכניות סידרת ״פלתורס״ מציעה ,1980 הקייץ עונת פתיחת עם
תואם חדשני פיתוח הינו — חלקן בחו״ל. ונופש סיור ת במיוחד ו  א

 בחרה זו בעונה .80ה־ בשנות ונופש תיירות של המודרניות התפיסות
 והאיים, יוון :שלה הטיול לתכניות עקריים יעדים 4ב־ ״פלתורס״

וקנדה. וארה״ב ואנגליה, סקנדינביה וסקוטלנד, אנגליה
והאיים יוון
 ונופש סיורים לביצוע תכניותיה את ״פלתורס״ מרחיבה זו בעונה
 רחב מימון ומציעה ,1979 הקייץ בעונת ביותר מוצלחות שהיו ביוון,

 יוון, של המשובחים הקייט באזורי נופש ימי 8 לתייר. אפשרויות של
חר רבה בקפידה ״פלתורס״ ע״י שנבחרו קה לא  מדוקדקת ובחינה סרי

ביוון. האפשרויות של
וסקוטלנד אנגליה

 15 בן ומיוחד מקיף סיור לראשונה ״פלתורס״ חב׳ מציעה זו בשנה
ת הכולל המרהיבה, ובסקוטלנד באנגליה ימים  היפה, אדינבורג א

ם ומצודותיה ארמונותיה ת וכן ההיסטוריי  היפים התיירות אזורי א
טלנד שבצפון  הקונבנציונאליים במסלולים כלל בדרך כלולים שאינם סקו

ועוד. ויליאם פורט קלדוניה, תעלת לוך־נס, אינברנס, אברדין, כגון: ואנגליה סקנדינביה
ל הינו הימים, 22 בן זה סיור  מבין ביותר והמקיף הממצה המסלו

 חב׳ של גאוותה ועליו לסקנדינביה בארץ המוצעים המסלולים
 בנורבגיה המיוחד המסלול בשל והן הגבוהה רמתו בשל הן ״פלתורס״

וינסטרה איזור :כגון החובה״ ו״אתרי ״הפנינים״ כל את הכולל
 גירנגר עמק לגירנגר, מאנדלסנס השיער מסמרי ההרים מעברי ההררי,
ה הנפלא  בנורבגיה, הסיור של התוויה ושיא המוקד את המהוו
ת וכהנה בריקסדאל של המרשים לקרחון רגלית העפלה ת נקודו  נוספו

 הסיורים של הקונבנציונאליים במסלולים כלולות אינן כלל בדרך אשר
בסקנדינביה. המודרכים
וקנדה ארה״ב

 של המרכזיות בערים ביקורים המשלב חוף אל מחוף מקיף ■מסלול
ם פארקים תיירות, ואתרי ארה״ב מיי  האגמים אזור :כגון וקניונים לאו

 פארק הקניונים, ״ילוסטון״, פארק וארה״ב, קנדה בגבול האיים ואלף
 לסיור בנוסף קליפורניה. של המרהיב החוף שבקליפורניה, ״יסמיטי״

 בני קצרים סיורים של בלעדי חידוש ״פלתורס״ חב׳ מציעה המקיף,
 ומאפשרים המקיף, הסיור ממחיר $1,000בכ־ זול שמחירם יום 15

שונות. אישיות למטרות בארה״ב שהייתם את להאריך לנוסעים
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מובטחת! סודיות

ישראלי עסקים ואיש סייר
ע ס ו ה נ ר א ,ל  רכב הזמן — וכסף זמן חסוך ♦ !,
! בניו״יורק לך ימתין והוא בישראל עוד חדש או משומש ! ! 

 — רכב כלי בדיקת בחיפוש וכסף זמן לבזבז צורן אין
ם המכונאים צוות מכי ס מו  ואף בשבילך זאת יעשה שלנו ה

ת לך יסדיר הביטוח. א
שר הוא לעשות שעליך כל  ובידו בארץ סוכנינו אל להתק

 בארה״ב. המכוניות מחירי על עדכני מידע תמצא
 ואפשרויות דרכי לגבי ייעוץ !חינם לקבל תוכל כן כמו

לחוף. מחוף טיול
— בארץ :סוכנינו אל פנה אנא פרטים לקבלת
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 )55 מעמוד (המשך
 פרץ לרעוב החל וכאשר פרנסה,

כסף. וגנב למישרד
ו מוזרה היתד, הזו החיים דרך

ש פולין, יליד לבן־הטובים זרה
 מצפונו מעודן. תיכון תלמיד היה
 פרטיים, מבתים לגנוב לו נתן לא

 ל- פרץ לכן למישהו. ירע שמא
 יפסיד לא שם בלבד, מישרדים

ישלם. הביטוח כי איש,
 נתפס כאשר רעב. היה הוא

בבי־ בחיפה 1975 בשנת אחד יום

 לכלא, ייכנס לא ייהרג ואם בו,
חשב.
 השוטר ששמע הנקישה היתד, זו

 למותו. גרמה לא ואשר דניאל,
נג וכתנדהאישום נעצר קופרברג

ניס של העבירה את גם הכיל דו
 אקדח אחזקת שוטר, לרצוח יון

הפ גם שכן ופריצות. רשיון, ללא
פרי 16 בביצוע העציר הודה עם

נוספות. צות
 היה מוזר העולם״. ״אזרח

אליו השוטרים יחס השתנה כיצד

כהן שופט
— השפיעו לא

 כל את מליבו הוציא פריצה, צוע
 ב־ הודה הוא הנסתרים. החטאים
ש נוספות פריצות 57ב־ מישטרה

למישרדים. כולן ביצע,
כ לנהוג כיצד ידע לא השופט

סני ללא בפניו שהופיע תמהוני
 למרות הפריצות, בכל והודה גור

 שנות שלוש עליו הטיל הנקי עברו
ב הראשונה בפעם בפועל. מאסר

הטר לכלא. קופרברג נכנם חייו
ה האסירים איומה. היתה אומה

האינטלי ב״סבוך התעללו אחרים
 הבינו לא הסוהרים החיוור. גנטי

 לו. שהקשיב איש היה ולא אותו,
 השליש שני ריצוי את סיים כאשר

 מ- שנתיים אחרי ויצא ממאסרו.
 נחושה החלטה היתה בית־הסוהר,

לעולם. לשם לחוזר לא — בליבו
ולהש לעבוד בכנות ניסה הוא
 בבית־חרושת עבד שנה חצי תקם.

 נפלט. מכאן גם אך טבע, לתרופות
 לחזור אלא דרך כל לו היתה לא

 לבנייני והקלות המוכרות לפריצות
 מצא הפריצות באחת מישרדים.

כ עימו. אותו נשא ומאז אקדח,
 ניידת שוטרי שני בידי נתפס אשר
 בליל בתל־אביב, נחמני רחוב ליד

 נשא שעברה, בשנה קר דצמבר
 מיצרכי היו בתוכה שקית. בידו
 שהיה מכיוון מקיוסק שגנב מזון

רעב.
 השוטרים כי קופרברג כששמע

 ל־ אליהם להתלוות ממנו מבקשים
 מוזר משהו קרה תחנת־המישטרה

בזוו נזכר הוא הבחור. של בנפשו
 לשוב לא ובהחלטתו הכלא, עות
 אקדחו כי ידע, והא יותר. לשם
 ישלוף שאם חשב אבל יורה, אינו

לירות השוטרים את ימריץ אקדח,

 בתחילה במעצר. שיבתו במשך
לר ניסה שכן שנוא־נפשם, היה
 גילו, לאט לאט אך שוטר. צוח
כ הנראה הממושקף, הצעיר כי

 טיפוס אינו כפרופסור או רופא
 הראוי מיסכן תמהוני אלא אלים,

 מרחמים החלו השוטרים לרחמים.
 יוביל דכאונו כי וחששו, עליו,
 היה שלא כיוון להתאבדות. אותו

 ואיש עורך־דין, לשכור כסף לו
השוט אחד ביקש לבקרו, בא לא

אבר המזוקן, עורך־הדיו את רים
 קופדברג. עם לשוחח ריכטמן, הם

 עורך־ את ריגש הצעיר של סיפורו
בדי לעבור לו הציע והוא הדין,

לנא נודע כאשר פסיכיאטרית. קה
 ימנה שבית־המישפט זכותו כי שם
החמו העבירות בגלל סניגור לו

 ריכט* כי ביקש נאשם, שבהן רות
ייצגו. מן

 החשוב הצעד את עשה ריכטמן
 פנינה התובעת את ושכנע ביותר,
 האישום סעיף על לוותר דבורין

 השתכנעה היא לרצח. ניסיון של
 היתד, לא כי הנאשם, של מסיפורו

בשוטר. לירות כוונה כל בליבו
לעו לטיעון המועד הגיע כאשר

 קורותיו כל את הסניגור סיפר נש,
 בישראל, הנאשם של האומללים

 אותו לגרש לבית־המישפט והציע
 כזו פרוצדורה אין אמנם מהארץ.

 פותר היה זה אד הישראלי, בחוק
ש הנוכחי, הנאשם של בעייתו את

 אין בישראל, מקומו את מוצא אינו
לאפ יש ולכן כאן, שורשים כל לו

 במקום מזלו אוז למצוא לו שר
מחדש. ולהתחיל אחר

לא כהן בנימין השופט הנשיא,

ה אזרח ״אני הטענה: את קיבל
לש מתכוון ״ואינני אמר, עולם״

 אחרת.״ בארץ לגנוב אותו לוח
להר חבריו עם התייעץ הנשיא

 ויחד אילן, ומנחם קדמי, יעקב כב
 שבע קופרברג על לגזור החליטו

 ששלוש כיוון מאסר. שנות וחצי
 הצליחו לא בעבר לו שנפסקו שנים
לקח. אותו ללמד

שחו היתה קופרברג של קומתו
 בית- אולם את עזב כאשר חה

 לכלא. הארוכה בדרכו המישפט
בר אם ריכסמן אותו שאל כאשר

 סירב פסק־הדין, על לערער צונו
המתרח דמותו משמעי. חד באופן

 שידע הסניגור, את הדאיגה קת
 מלשוב למות מעדיף שולחו כי

לכלא.

שטרה מי
אסורים >ים3יו11נ<!י(

בגמז״התערפח רבה סהומה
שפרצה מכונית כנדל

המחסום את
 חצות, אחרי כבר היתה השעה

 על הממונה השוטר הבחין כאשר
 במכונית בנמל־התעופה המחסום

 למקום. המתקרבת מפוארת מרצדס
 שיגרתי, במבט לתוכה הציץ הוא

 נופף כאשר דמויות. בשלוש הבחין
 חמקה הרשיונות, את וביקש בידו

 כמעט קדימה, במהירות המכונית
 אל ונמלטה השוטר את הפילה

נמל־התעופה. תוך
 מאומנים נמל־התעופה שוטרי

 וחבלות. פיגועים למניעת היטב,
ה האזעקה אות את הפעילו לכן

לכו הוכנס נמל־התעופה מוסכם•
הצ מישטרה מכוניות שתי ננות•
 בפינה הוזרצדם על לסגור ליחו

נלכדו. ויושביו הנמל, של חשוכה
נע כשלושה נתגלו ״המחבלים״

 עד 15 בני ומבוהלים, נפחדים רים
המהו המכונית את גנבו הם .17

 משום ללוד. בדרכם והיו דרת
המחסום. על ועלו בדרך טעו מה

 ואחר ימים, לשלושה נעצרו הם
 לנוער, לבית־המישפט הובאו כך

שה למרות מעצרם. הארכת לשם
בל מעצר ימי שישה ביקש תובע

 תום עם לשיחרורם והסכים בי׳
ו הנוער שופט הפתיע החקירה,

 ימים, עשרה למשך לעצרם ציווה
 תוך נגדם כתב־אישום ולהגיש
זו. תקופה

 יוגה סמי השחרחר עורך־הדיו
לשופט ערר הגיש הוא נרגז. היה

דכורין תובעת
הפרקליטה רחסי —

 וזה סגלסון, אריה החדש המחוזי
 של בערובה שיחרורם על ציווה

 הביע השופט לאיש. לירות 10,000
 שופט על פליאתו, את הוא גם

 עשרה לעצרם ציווה אשר הנוער
 רק ביקשה התביעה כאשר ימים,
ימים. שישה

ם 2229 הזה העול




