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 הוא ואז לפחות, המיץ את לחיים למסור

 .מן החוצה אותי וסחב בגופי אותי תפש
החדר.

 שעמד שולחן תפשתי להתנגד. ״ניסיתי
 החזקתי אני אליו. להיצמד וניסיתי בדרך

 ומשך. אותי החזיק והשוטר השולחן את
 עליו שהיה ועציץ התהפך, השולחן בסוף

ונישבו. נפל
 שוטרים חמישה איזה עלי התנפלו ״אז
 היה אותי. מכים והתחילו במקום שהיו
 הכתפיים על שספרתי אחד קצין איתם

כוכבים. שלושה שלו
ש עד גופי חלקי בכל בי בעטו ״הם

 משוטר ביקשתי כשהתעוררתי, התעלפתי.
 לי הביא הוא מיים. קצת לי שיתן אחד
 לך שיעזור חושבת את ,אם ואמר: כוס

 שלך מילה זה טועה. את אז שתתלונני,
 שהתפרעת נגיד ואנחנו שלנו, מילה נגד
חו את למי אותנו. ותקפת משוגעת כמו

ד״ יותר יאמינו שבת
ית בו מיקרה לכל למכה. תעודה

 הצטיידה לסיפורה, להאמין מישהו קשה
רישמי. במיסמך האחות
 המכות על במישטרה תלונה הגישה היא

הת מקבלי את חייב זה דבר שם. שספגה
 בטופס רפואית. בדיקה לה לערוך לונה

 רשם מישטרת־ישראל של רשמי רפואי
 הבאים: הפרטים את המישטרתי הרופא
 בשכם עדין תת־עורי שפך־דם ״׳סימני
 חמישית באצבע שיפשוף פצע שמאל.
 קדמי. צד ימנית באמה שפך־דם מימין.

שמאל.״ יד בכף סריטות
 ברכה הגברת של פציעותיה אלה כל

המישטרה. בקרבות
 כל על המישטרה השקפת את הסביר
 תל- מחוז דובר אריכא, עמום העיניין,

 ותקפה הישתוללה ברכה ״אסתר אביב:
 ל־ נזק בגרימת הואשמה היא שוטרים.
 שחר כל אין עציץ. בשוברה מישטרה
או שתקפו הם השוטרים כאילו לטענתה

ב הצליחה היא הנכון. הוא ההייפך תה.
שוט וכמה ■כמה וליסרוט לפצוע מכותיה

רים.״
 לאסתר השוטרים אחד שהסביר כפי
 :אליה שבו שעשתונותיה לאחר ברכה
שלנו.״ מילה נגד גברת, שלך, מילה ״זאת

תלזאביב
דו״ח בתשלום חגיה

 במכוניותיה. ונחנקת הולכת תל־אביב
 לבין הרכב כלי מספר גידול בין היחס

 העירייה גיחוך. מעורר החנייה מקומות
המש התופעה, נוכח אונים חסרת עומדת

קב הם היחידים והנישכרים גוררת, טרה
הגרירה. לני

 תל-אביב בעיריית הועלתה מכבר לא
 על פרטיים כלי־רכב חניית להתיר הצעה

 במקומות כי בהצעה נאמר העיר. מדרכות
 להניח ניתן במיוחד, רחבה המדרכה בהם
בל אחד גלגלים כשזוג לחנות רכב לכלי

המידרכה. על ניצב בד
חו תוקף להעניק העירייה ניסתה בכך

 מכבר. זה בעיר הרווח למעשה בדיעבד קי
ב המידרכות הופכות בהם רבעים ישנם
רצופים. חנייה למיגרשי העומס שעות

 ההצגה בשעות בעיקר אמורים הדברים
 בתי־הקולנוע. ובאזורי והשנייה הראשונה

 העירייה שהציעה מה בין היחיד ההבדל
שה הוא, המידרכות על המתרחש לבין

 עושים העירייה את הקדימו אשר אזרחים
 דבר מכוניתם, גלגלי ארבעת בכל זאת

 מרשותם לחלוטין המידרכות את המוציא
הרגל. הולכי של

שב אלה בימים קל. פזרן* על ויתור
 עזרו במיקצת חיים. העירונית ההצעה קה

 ה־ את בחוסמם עצמם האזרחים לכך
ב המישטרה עשתה היתר את מידרכות.

 כי הודיעו המישטרה אנשי עצמה. כוחות
 החנייה לרעיון תוקף בכל מתנגדים הם

החדשני.
 בכבישים, המישתולל בג׳ונגל לנו די

 את גם לכך להוסיף צורך כל אין אמרו,
המידרכות.
 מיד- על שהחנייה איננו מכך המשתמע

 תימשך, היא חלילה. תיפסק העיר רכות
 על תתבצע העירייה, מהצעת להבדיל אך
 הרחבות על ולאדדווקא שהיא מידרכה כל

 על רוחבן בכל תעמודנה המכוניות יותר.
וח העירייה, שהציעה כפי ולא המידרכה

 רד לחוני דו״חות־חנייה יודבקו :מכל שוב
מידרכות.
 ה־ כי ששיער מי היה תמים ובאמת,

 על רבה כה במהירות תוותר מישטרה
כל־כך. קל טרף־רפורטים

...להתחתן יכולים אנחנו
 שהורי שכחת ? לדירה ״..כסף

 חסכון ב״תכנית בשבילי לחסור התחילו
ל נער כשהייתי עוד מצור.״ בר

ברמצוה חסכון
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והרשמה: פרטים
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