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 ירשמו שבה המכונית היא ״14 ״רנו
 והפיתוח הידע חידושי כל

 14 רנו - ביותר במתקדמים
ביו הטובה הקניה היא
 ־ מנוע בה יש

 סמ״ק, 1218
 פנטסטי מירווח

 לנוסעים,
 מושבים

 אורטופדיים,
 קדמי הינע

 המבטיח
 יציבות

 ובטיחות,
 דלק צריכת

מאוד. חסכונית
 לחנייה, נוחה - מושלם היגוי רדיוס

 סלונית. נוחות מרשימים, ביצועים
המשותף. האירופאי בשוק במכירות ראשון מקום - ״רנו״

המסים להפחתת תודות היום,

אמריקה כל את
בינלאומית בחנוה ביותו המקסימים בטיולים

שסלם טיולי קמפינג טיול
 1509$ אמריקה כל יום 47
 869$ אמריקה־צפון □1■ 26
649$ אמויקה-דוום □1■ 19

 2249 $ אמריקה כל □1י 47
 1299$ אמריקה-צפון יום 26
959$ אמריקה-דרום יום 19
 ליום מלאות ארוחות 3 הטיולים בכל

 !ביותר המקיפים הטיולים מסלולי
 אנגלית דוברי מנוסים מדריכים

 בינלאומית חברה
לקמפינג מותאמים אוטובוסים.
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במדינה
סישטרה

עברית עבודה
 תעלוזיס מודחות,

במישטרה שובבות ומעשי
 מישט- כי כה עד חשד לא איש

 בחוש־הומור. משופעת דת־ישראל
 כיום העובר סיפור בגלל והנה,
 המישטרה, דרגי בכל לאוזן מפה

 חסר אינו זה מיצרך גם כי מתברר
במישטרת־ישראל.

חוד כמה לפני התחיל הסיפור
 הכפול הרצח מישפט כאשר שים,

שמו החדשות. בראש היו וגיבוריו
 של הסגרתו, או תפיסתו, על עות

ל צצו (״גומאדי״) אהרוני רחמים
 ממש הדבר כי שחשבו והיו בקרים,

ביצוע. סף על
גבו מישטרה קציני שני פנו אז
 כי לי ומסרו ירושלמי, לקצין הים
והחשו הסודית למשימה נבחר הוא
 לישראל. גומאדי את ללוות — בה
 מוחזק גומאדי כי לו הסבירו הם

 שם ומחכים בארצות־הברית, עתה
ו שיבוא מישטרת־ישראל, לאיש

 (העולם לישראל העציר את יקה
).2279 הזה

המשי של הרבה הסודיות בגלל
ה,  לא מהנבחר הקצינים ביקשו מ

 הם הנסיעה. על ברמז אפילו לגלות
 להכין לא להתכונן, שלא עליו ציוו

 ההסבר כסף. לא ואפילו בגדים,
 את עבורו תכין המישטרה כי היה,

 ב־ הכל את יקבל והוא הדרוש, כל
ית כאשר בן־גוריוו, נמל־התעופה

הקבוע. במועד שם, ייצב
ת ב ע . ״ ך׳ די אומ השמועה ע

 לעצור היה יכול לא הקצין כי רת
הקצי של ההוראות חרף בעצמו.

 לקנות שלו לבנק הוראות מסר נים,
מת בגדים קנה כן כמו זר. מטבע
 מסר הוא סודית. למשימה אימים

 הכיסוי סיפור את מישפחתו לבני
 לנמל- בדרכו ויצא הוסכם, שעליו

בבג אדם אותו פגש שם התעופה.
מעטפה. לידיו ותחב אזרחיים דים

 המעטפה, את הקצין פתח כאשר
 דרכונו את להכיל היתה שאמורה

גי לו, הדרושים המיסמכים ויתר
 כי לו שגילה מיכתב בתוכה לה

עבו עליך ״עבדו תעלול. היה הכל
במיכתב. נאמר עברית,״ דה

ו נעלב הקצין כי לגמרי ברור
 הרחיק כי אומרים יש אולם כעם•
 וביקש חבריו על והתלונן לכת,

 בגלל שהוציא הכספים לו יוחזרו כי
התעלול.

הפר את הזה העולם שחקר בעת
 זה אין כי הסתבר האמורה, שה

 שוטרים שמבצעים הראשון התעלול
ש ותיק, מישטרה קצין לזה. זה

ו חייך גומאדי, סיפור על נחקר
 טירון, שוטר היותו בעת כי סיפר׳

 מפקדו שביצע מתרגיל הוא גם סבל
בסיור.

 בסיור־לילה שניהם היו כאשר
 הצביע תל״אביב, ברחובות שיגרתי

ל שנסע טנדר על הוותיק לפתע
 נראה ״זה לטירון: ואמר פניהם.

אחריו.״ נעקוב בוא חשוד, לי
 אומנם התנהג המירדף בהמשך

 הוא חשודה. בצורה הטנדר נהג
מהניי להתחמק וניסה בראי הציץ
ב ועצרו עקפוהו הם אולם דת.

ל הוותיק פנה אז בלמים. חריקת
סחו בודאי ״יש לו: ואמר טירון

 ותבדוק אתה לד מאחור, גנובה רה
 כאשר בנהג.״ אטפל ואני אותה,

חבי ראה הטנדר, על השוטר עלה
 קרע הוא היטב. עטופה ארוכה לה
 לחרדתו וגילה הבד עטיפת את

 פנה גופו בכל רועד אשה. גוויית
מת אותו ומצא לסיור, חברו אל

 הטנדר. נהג בחברת מצחוק פוצץ
 חברו כי לטירון התברר אז רק

אותו. סידר
 להעברת קבלו משמש הטנדר נהג
 וכל ישראל. מישטרת של גוויות

 בחברת בו פוגש ותיק ששוטר פעם
ה את מבצע הוא צעיר, טירון

 כבר המכיר הטנדר, נהג תעלול.
 הוא פעולה. משתף התרגיל את

 לרגע ומחכה חשודה, בצורה נוהג
הגופה. את הטירון יגלה שבו

6 2280 הזה העולם*


