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אמריקנה. במלון
 של ממוזג אוטובוס

 אותך יסיע תיור" יאגד
 חמישה או לארבעה

 נשכחים בלתי נופש ימי
 באילת, אמריקנה במלון

מיוחדים! מבצע במחירי

ה מלון קנ  חדיש מלון הוא באילת אמרי
 מלא. אויר מזוג עם ויוקרתי,

ת ניתן בילויים: משפע בו להגו
ה * מסעדה. * ווידאו. טלויזי
לילה. מועדון * קפטריה. *
טק * בארים. 3 * קו ס עליז. די
לילדים. בריכה *
למבוגרים. מהודרת בריכה *
תקני משחקים חדר * מ ספורט. ו

ם לימה כמובן, נוסף, זה כל  של המקסי
המיוהד. ולגוף אילת

 תיור״ ל״אגד המשותף המבצע במסגרת
 לחופשה לצאת תוכל אמריקנה, ולמלון

 בבוקר, 8.30 בשעה ה׳ ביום או א׳ ביום
ב,וב- אתרים מכבר  8.45 בתל־אבי

 המרכזית. מהתחנה
ם - בדרך מתחילה החופשה  אוטובוסי

ם, נוחים ה וממוזגי ע סי ה, נ  קפה, מהנ
בבריכה. נופש כבר אתה ובצהריים

 החבילה עסקת
 כוללת

 חינם נסיעה כרטיס
 בארץ מקום מכל

 אביב לתל
הביתה וחזרה

 נופש ימי 5
מע״מ כולל

 נופש ימי 4
מע״מ כולל

המחירים:

ש׳ 2,306 ש׳ ו,939 זוגי בחדר לאדם מחיר
ש׳ 3ו,24 ש 2,578  יחיד בחדר לאדם מחיר

שלישי למבוגר מחיר
ש ,ו859 ש ,ו587 בחדר

12 גיל עד לילד מחיר
ש׳ 1,549 ש ,ו350 הורים עם בחדר

 על אירוח הסעה, כוללים, המחירים
בוקר. וארוחת לינה בסים

 משרדי ככל והזמנות נוסכים פרטים
 הנסיעות סוכני אצל בארץ, תיור״ •־אגד

 ההזמנות: מרכזי ובשלושת
 04־643131 - היפה 03־242271 ־ תל־אביב
02־531286 ־ ירושלים

.059-75176 באילת אמריקנה במלון כן כמו
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במדינה
סישטרה

ת, רו לי

ר ב ־ ר ח ?3ל א רו
 למוות ירה, השוטר

 כמכונית שנהג כנער
דהמישמרח גנובה,
עצמה. את תחקור

 עוררה הישנה הטריונזף מכונית
 השוטרים. של ליבם תשומת את

 שהגבירו נערים, שני ישבו בתוכה
 כשהרגישו הנסיעה מהירות את

אחריהם. שעוקבים
 אחר לרדוף המשיכו השוטרים

 אותה, להדביק וכשעמדו המכונית,
 תל־מונד, ליד בני־דרור בצומת

 והתחילו החוצה הנערים שני קפצו
להימלט.

ה ואחד אקדח יריית נשמעה
 המשיך השני ארצה. צנח נערים
בחשיכה. שנעלם עד לרוץ

ש הנער אל התקרבו השוטרים
 פגע שהכדור וגילו פצוע שכב

 בן סולימן נפתלי זה היה בגבו.
מתל־מונד• ,17ה־

 של מישפחה קרובת צפרי, מזל
 את העבירו שאילו טוענת נפתלי,

 מאיר לבית־החולים הפצוע הנער
 10 של במרחק הנמצא בכפר־סבא,

מצי היו אולי משם, נסיעה דקות
העבי השוטרים אך חייו. את לים

 לניאדו לבית־החולים הנער את רו
 ל־ שייכים שהם בטענה בנתניה,

מישטרת־נתניה.
 נפתלי תחקור. חמישטרה

 חיים, רוח ללא לבית־החולים הגיע
 למחרת שנורה• אחרי שעה חצי

 הורי בבית שוטר ביקר בבוקר
 הנער אם ושאל סולימן נפתלי

 אחר־כך בביתו. הלילה את בילה
 בתאונה, נפצע שהוא לאמו אמר

 של המבוגר אחיו עם לדבר וביקש
 בקירבת שגר והאח, השוטר נפתלי.
 שלא האם, לדרך. יצאו מקום,
 בנה, של גורלו על עדיין ידעה

 לכפר־ האוטובוס תחנת אל מיהרה
 ב־ מאושפז שהוא בתיקווה סבא,

שם. בית־החולים
לאם ־ נמסר מאיר .בבית־החולים

פולימאן נרצח
כלב״ נהרג ״כאילו

 נסעה היא שם. נמצא לא שבנה
 ואז בנתניה, לבית־החולים מייד
 נהרג נפתלי האמת: את לה גילו

 אחד של מאקדחו שנורה מכדור
 אחריו• שרדפו השוטרים

 כולם השכולה. לאם דאג לא איש
 היא נעלמו. השוטרים אותה. עזבו
 ממררת באוטובוסים, הביתה חזרה
בבכי.

במכו דבר גילתה לא המישטרה
 שייכת היתד, שלא הטריומף, נית

 חייל נפתלי, של חברו לנערים.
 ושוחרר. במישטרה נחקר צה״ל,
 כשהשוטרים במכונית נהג החבר
אחריה. במירדף פתחו
 מאשימים סולימן מישפחת בני

 שלחה לא שאפילו המישסרה, את
״כאילו נפתלי. של להלווייתו נציג
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