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מר־כז צלילה נביעות
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 75ק״ מ דרו מי ת ל אי ל ת על חוף ים סוף
מודיע על תאריכי פתיחה
.7.8 ,17.7 ,3.7 ,19.6

ספארי צלילה ליאס־אבו־גלום

עם אחריות לשנה

.11.9 ,14.8 ,10.7 ,12.6

ת ל ־ א בי ב —  450264־ 03
 457895־ 03
א שקלון —  23019־ 051
ירו שלי ם —  226618־ 02
חיפה —  712342־ 04
ב אר־ ש ב ע —  30192־ 057
טבריד 50488 — ,־067

ספארי צלילה לראס־מוחמד
. 25.9 , 28.8 , 24.7 , 26.6
פרטים והזמנות  :מרכז צלילה נביעות ,דואר אילת
טלפון.059-6191 - 059-3667 :

בפיקוח אגרונום.
רשיץ משרד הבריאות .15

ל־מ 11ט ה

משרד החקלאות

י להלן לוח המחירים המוסכם
ל־ 3.6.77־ 29.5.77

טפט חדיש ננד בתמים

במסגרת ההוזלות בחנויות השרשרת של השופרסל
והסופרמרקט וחנויות פרטיות שהצטרפו למיבצע.

בעיות ולבטים
בחיי חמץ

ירקוח

■את

ח ד ״ ר מרדכי זידמן
חו * א ת

ר׳ייי •

ארומור

4.35

תפוחים זהוב גודל 5.5
תפוחים זהוב גודל 6
ב נ נ ו ת

7.00
8.40
6.90

פירוח

צפוי דלתות וקירות

1
1
אנו מחפשים בתים חמים
עבור חתלתולינו החמודים
אגודת צער בעלי חיים

1
1

1
רחוב
פלמח ,30 .יפו1,
טל827621 .
1

לצרכן לק״ג
בל״י
6.60
7.00
6.30
2.30
2.70
2.80

עגבניות
עגבניות באריזה של  2ק״ג
גז ר
בצל יבש
כצל יבש ארוז בשקיות
תפו״אד — מיבול סתיו
תפוא״ד מהיבול הישן
ארוזים בשקיות של  2ק״ג
תפוא״ד — מיכול אביבי
תפוא״ד — מיכול אביבי
ארוזים בשקיות של  2ק״ג

הדרים

3.20
3.95

אשכוליות בתפזורת וארוזות
תפוזים בתפזורת וארוזים
לימונים
פטמים קפואים ביטקיות
12.96
מיני)עד  1.1ק״ג העוף(
12.13
גודל ) 1עד  1450ק״ג העוף(
11.39
גודל ) 2עד  1.6ק״ג העוף(
10.32
גודל ) 3מעל  1.6ק״ג העוף(
22.22
כשר הודו ללא עור וגידים

עופות

3.20
3.40
5.25

מ.ע.מ.
 1.04 +ל״י
 97 +אג׳
 91 +אג׳
 81 +אג׳
 1.78 +ל״י

דגים
כסיף
בסיף בפרוסות קפוא  ±ק״ג
קרפיונים חיים

10.50
23.00
16.11

 84אג'
+
 1.84 +ל״י
 1.19 +ל״י

שינויים אפשריים במשך השבוע

יש לאן ללכתו
• ספרים משומשים •
• ספרים מיוחדים •

ג ב*
רח׳ בז״יהודה 28
ונל־אביג

50

מישפט
ש בי ר ה ב כ ל ה א מ צ עי ם
העציר הוכה קשות
זסחימת הודאה ,והרופא
שהורה השופט לשלוח אזיו
הגיע בעבור חמישה ימים

קורסים לצלילה
חיסול חרקי הבית

במדינה

שלושת השוטרים שפרצו לתאו של
חנניה הלוי ,בבית־המעצר במיגרש־ד,רו
סים בירושלים לא הוטרדו ,כנראה .מן
העובדה -שקהל גדול של אסירים חוזה
במעשיהם .ההוראה שקיבלו ממפקדם ,פקד
שמואל מזרחי ,היתה חד־משמעית :יש
להביא את האסיר לחדר־החקירות ,גם אם
יתנגד לכך .ואבן ,הפקודה בוצעה.
אחרי שהתיזו גז מדמיע על פניו של
ד,לוי ,עמדו •שעה ארוכה וחבטי בגופו ב
אכזריות רבה ,כשהם משתמשים לצורך זה
באזיקי־הפלדה שברשותם .גם אחרי שאי
ב ד את הכרתו ,הוסיפו להכותו ולבעוט
בו ,תוך התעלמות מזעקות־המחאר ,של
שאר האסירים בתאים הסמוכים.
״נעצרתי לראשונה ביום שישי ,ה־29
באפריל ,לפנות בוקר,״ סיפר חנניה ).(21
״אבל למרות שהמישטרה טענה לפני ה
שופט ,שהאריך את מעצרי בשמונה ימים,
׳שהחקירה בעיצומה ואינה סובלת דיחוי,
במשך •שבוע שלם לא נחקרתי בנלל על"
ידי המישטרה .רק ביום חמישי ,ה־ 5במאי,
בשער 10 ,בלילה ,הופיעו בתאי שלושה
•שוטרים ,שבאו לקחת אותי לחקירד ,רא
שונה .סירבתי לצאת מהתא ,כי ידעתי
שהשעות האלו משמשות בדרך־כלל כדי
לשבור את הנאשם במנות ,ולא כדי לנ
הל חקירה כמו שצריך.״
טיפול ריבוד .אך חוקרי המישטרה
עדיין לא סיימו את טיפולם בעציר ,במט
רה לרככו ולהביאו לכך שיודה בהאשמות
שיוחסו לו .ביום ראשון ,ה־ 8במאי ,הובא
חנניה לפני •שופט בית־מישפט־הישלום ב
ירושלים ,להארכת מעצרו ב־ 15יום ,כפי
•שביקש נציג המישטרה .פרקליטו •של
חנניה׳ עורך־הדין אבי ברדוגו ,היפנה את
תשומת־ליבו של השופט למצבו הגופני
של העציר .השופט• ,שהתרשם כי חנניה
שרוי בהלם וסובל מחבלות ק־שות בפניו
ובחלקים שונים •של גופו ,נעתר לבקשת
המישטדד ,להאריך את המעצר ,אך הורה
לאפשר לעציר להיבדק על־ידי רופא־
המישטרה אחרי •שיוחזר לתאו ,כדי לקבל
טיפול רפואי מתאים .אולם ,חמישה ימים
אחרי מתן הוראה זו לא מצאה המישטרה
לנכון לבצע את הוראת בית־המישפט,
ולאפשר לחנניה לקבל טיפול רפואי.
ד,לוי מואשם על־ידי המישטרה בהש 
תתפות בשוד מזויין ,שבוצע בחודש ינו
אר ר*,שנד ,בסניף בנק דיסקונט בשכונת
קריית־יובל בירושלים .המישטרה טוענת
•שבידיה עדות של אדם שנכח במקום בעת
ביצוע ד,־שוד ,רששמע את אחד השודדים
צועק אל חברו :״חנניה ,מספיק ,בוא
נסתלק מפד! ,״ על סמך עדות זו ,וכן מידע
סודי שהגיע לידי המישטרד ,ב־ 17במארס,
הואשם חנניה ד,לוי בהשתתפות בשוד.
בעת •שנעצר ,ב־ 29באפריל ,על־ידי סיור
מישטרתי ,סירבו השוטרים לגלות לו על
סמך איזו אשמה נעצר ,והסתפקו בודשובד,
הקצרה  :״בוא תישן אצלנו בתחנה ,יהיד,
לך הרבה יותר חם.״ למרות בקשתו להיפ
גש עם פרקליטו ,סירבה המישטרה לאפ-שר
לו זאת ,ועברו יותר מ־ 72שעות עד ש 
ניתן לו לממש את זכותו הראשונית להי
פגש עם עורך־הדין.
מוסר מפוקפק .״אם למישטרה היה
מידע סודי על השתתפותי בשוד כבר ב
תאריך  17במארס ,שואל חנניה ,״למה
חיכו יותר מחודש ימים עד שמצאו לנ
כון לעצור אותי ו פקד מיזרחי מכיר הי
טב את מקום מגורי ,והיה יכול למצוא
אותי בלי בעיות.״ לדעתו ,הוא נעצר ב
אקראי על־ידי סיור מישטרתי שהבחין בו
כאשר ישן במכוניתו ,ורק מאוחר יותר
הוחלט להלביש עליו את מעשה ה־שוד,
וכן עבירות נוספות.
בית־המישפט יצטרך ,בבוא העת ,להח
ליט אם אכן אשם חנניה הלוי בעבירות
המיוחסות לו .אך בינתיים מעלה הוא נגד
אנ-שי המישטרה ,האשמות כבדות ,על
שמנעו ממנו את הזכויות המגיעות לו על
פי החוק ,על •שעיכבו את הטיפול הרפואי
בו ,ועל שהשתמשו באלימות על־מנת לס
חוט מפיו הודאה באשמה.
העולם הזה 2074

