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מגולפים כסאות 4 + אורן מעץ עגול שולחן
. ל״י 1335-

243 אורך ס״מ 72 גובה מודולרי מזנון
. ל״י 1859-

אורך ס״מ 350 רחבות מגירות 8 מודולרי מזנון
. ל״י 5491-

זכוכית דלתות — הפאר שיא מזנון
 ■ל״י 7100.— פורמאיקה צפוי גוף

מצעים ארגז + תחתית מיטת + נוער מיטת
. ל״י 990-

כסאות 120x60 + 4 אורן מעץ שולחן
. ל״י 1380-

ל״י 160— אורן מעץ גבוה בר כיסא
 עץ, יש עץ, דומה עץ, ציפי אחד. רק יש ״ציפעץ״

מתיימרים. חיקויים רק הם וכולו עץ לי עץ, אין
מ.ע.מ. כוללים אינם המחירים

 במקום. חניה — מרהיבה. תצוגה של מ׳ 1000
בלילה. 22.00—18.00מ- פתוח במוצ״ש לב שימו

א ״ 919 125 הרצל נ
821795טל.
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. דפוס בעבודות והידע המסורת מיטב לפי לקוחותיו את לשרת ממשיך

דפוס לבתי מיוחד שירות

 בכיר ומעמד גבוהה יותר משכורת להשיג יכולים אתם
של מובטחת ובהצלחה קצר זמן תוך לימוד על־ידי

או עברית קצרנות / אנגלית י
 :פרטים !הקרוב לקורס מיד הירשמו בר-קמא. חיים מר בהנהלת גרג״ ב״אולפן

 .254826 טל. ,22 וייצמן רה׳ תל־אביב:
_______.664922 טל. ,30 לוין שמריהו /,״במעלה ני״ס :חיפה______

ה א לי הכ ד מו צ
)37 מעמוד (המשך

מסו שהיה עד והריקות תרופות של !מה
לסי הכרתו את אובד !ואף לחלוטין, מם

 הד״ד החליט הקשה מצבו למדות רוגין.
הכלא. של הרגיל לאגף1 להחזירו פלדמן

 ״חשתי כהן, מספר לאגף,״ ״בשובי
 על להתלונן המשכתי רציניים. כאבים
 תוקפות שהקו והתכווצויות תופת כאבי
 התקפות בעיקבות ׳תכופות. לעיתים אותי

 האוכל בחדר אותי תוקפות שהיו הכאבים
 מביאים האחרים האסירים היו בחצר או

 לתאי. מוחזר הייתי ומשם למירפאה, אותי
 שבו ליום עד נמשכה זו מחרידה שיגרה
הרופא.״ באסף לבדיקות אותי שלחו

 שילטמות
זילזלו הכלא

מה־ שהוהזר אחרי אחדות עות
*  תוצאותיה הגיעו בצריפין, בדיקה /

ל בחזרה במהירות הובהל כהן לכלא.
 העלו הבדיקות שם. ׳ואושפז הרופא אסף

מתפ אינן כליותיו שתי ממושך זמן שמזה
 ונעשו חודש למשך :אושפז הוא קדות.

שהצ מהפסולת גופו את לטהר ניסיונות
 היה תקופה אותה כל במשך בו. טברה

ידע שלא ימים ״היו בהזיות. שרוי כהן
מספר. הוא שמי,״ ומה אני מי תי

 לכלא, הוחזר הוא בו הטיפול כשנסתיים
יצ בשבוע פעמים ששלוש נקבע אולם
דיא לצורך בית־החולים. אל לשוב טרך
 בנו: מלאכותית). לכלייה (התחברות ליזה

 ׳ההוא הטורה, דיאטה לכהן נקבעה סף
 בילבד מסויים מזון לאכול להקפיד הוייב

ה באסף רופאיו סטריליות. על ולשמור
 המשך את יבטיח שבזה לו הסבירו רופא
■חייו.

מאו התעלמה הכלא ביית הנהלת אולם
 שיל וקציני־הרפדאה רפואיות, הוראות תן

 שהיה בטיפול זילזלו בתי־הסוהר שימת
 הטיפול את להגיש ״כדי לקבל. אמור

 אסף החולים בית דרישות לפי המתאים
 קיים לא וזה מייוהד, ׳תקציב צריך הרופא
לפ- הכלא שילטונות טענו הכלא,״ בתהום

ואשתו בהן אסיר
חלום של סופו

•׳שימ שאישתו אחת לא אירע כך כהן. ני
 אישפוזו בזמן ממיטתו משה שלא חה,

כש בשבוע פעמים שלוש אצלו !ומבקרת
 המלאכותית, בכלייה לטיפול מובא הוא

 הרוסות עבות לקנות פעם לא נאלצה
מק שהיא הסעד ׳תמיכת בכספי חיוניות

בלת.

בוגרי
שבוגת־התיקווה

ר הן ^ בשבו שימחה אשתו את הכי
 הוא שניהם. גדלו שם התיקווה, נת ^
בית את ביד, סיים השכונה, יליד היד,

 עבד השאר בין לעבוד. ויצא היסודי ר,ספר
 לבד פלילי עבר לו היה לא כטרקטוריסט.

 ׳בנע- אופנוע גניבת על אחת ■מהרשעה
!מעי עלתה שימהר, של תה פח מיש רותו.
 שנתיים, בית ׳תינוקת הייתה כששימחר, ראק

 כשהייתה נפטר אביה בשכונה. והתיישבה
שי שכללה המישפהה, פרנסת ועול ילרה

 — האם שכם על נפל ובנות, בנים שה
אליהו, ג׳מילה

 ב- ונישאו התיידדו, ושימחה יעקוב
 היתר, 28 בת כיום שהיא שימחה, .1965

.19 בן היד, יעקוב ואילו 16 בת נערה אז
נולד שם ביבנה, להתגורר עברו הם

 החל ״יעקוב הבכור. בנם קצר זמן כעבור
 מיהודה וירקות פימת כמו,ביל אז לעבוד

 בתל- המרכזית התחנה לשוק ׳ושומרון
״ומב ומוסיפה: ׳שימחה, מספרת אביב,״

 יעקוב כסף, לנו חסר ילא כלכלית חינה
טוב.״ וחיינו יפה הרוויח

 יעקוב נשפט נישואיו לאחר שנתיים
תקי בעוון בפועל מאסר שנד, לחצי כהן
 עם התנגש לא מזאת לבד או שוטר. פת

 אב כבר היה הוא .1972 לשנת ער החוק.
 נולד, רק מביניהם שהקטן בנים לשלושה

 בשוד בהשתתפות ׳והואשם ׳נעצר כאשר
ברמת־גן. הבנק

 לא ״הוא שומחה, אומרת ״׳למעשר״״
 אליו באו פעיל. ׳באופן בשוד השתתף
 הובלה, עבורם שיעשה ורצו שלו חברים

 מקום, קבעו הם במים. שמדובר חשב הוא
הו הם הטנדר. עם ילהם חיכה הוא ושם
 כסף של שליל עם גנובה במכונית פיעו

 מבנק, כן לפני אחדות דקות שדדו שאותו
 את להוביל נשק, באיומי יעקוב, על וציוו
 מהשודדים שניים כלשהו. למקום הכסף
 עם נסע :והשלישי אחרת בדרך נמלטו
 לבין בינם מירדף התפתח ׳בדרך יעקוב.
 קרב ניהל השני השודד מישטרה, ניידות
שני נתפסו זלסבוף השוטרים עם יריות

 ואילו מאסר שנות 20ל־ נידון השני הם•
באשמה. כפר יעקוב

יעקוב, את שייצג קנת, נתן ״עורד־הדין
ב המישפט בית את לשכנע הצליח לא

 השולית מעורבותו בדבר גירסתו אמיתות
 יעקוב אולץ שבהן הנסיבות ובדבר בשוד

 בגזר- השדוד. הכסף ׳בהובלת להשתתף
 שנות 18ל־ השופטים אותו שלתו הדין

 נתפסו ילא האחרים השודדים שני מאסר.״
היום. עד

 גודש הבן
מבית־הספר

 עורך- טידחת שכר את לשלם די ף*
 ביבנה ׳הבית את שימחה מכרה הדץ ^

 התיקווה. בשכונת אמה בבית לגור וחזרה
 וניסתה בספרית, במיקצועה עבדה היא

ש בתנאים נורמליים חיי-מישפחד, לנהל
נורמליים. מלהיות רחוקים היו

 10ה- ,12ה־ בני ילדיה שלושת עם יחד
 בדירה שימחה נדחקה שנים, והשמונה

 העוני שכונת שיל בסימטה צרת־המידו׳ת
 להיחלץ הצליחה שממנה התל־אביבית,

ש ג׳מילה, אמה קודם-לכן. אחדות שנים
 גבוה בלחץ־דם לקתה במתח, עמדה לא

 אחיד, גם מתגורר בבית ׳לעיבוד. והפסיקה
 ובלילה נפש, במחלת החולד, שימחה של

 להידחק ילדיה ושלושת שימחה נאלצים
מיטה. בכל אנשים שני מיטות, בשתי

 ללא לבד, הילדים גידול של המתח
וה המשפחון פרנסת של העוול בעל,

 נתנו רבות, לשנים הכלוא לבעל דאגה
 לפני לקתה והיא אותותיה את כשימחה

 טיפול עברה עצבים, !בהתמוטטות כשנה
מת היא מאז לעבוד. וחדלה פסיכיאטרי

 לירות 1400 בסך הסעד מקיצבת קיימת
לחודש.

לב החלה והיא יעקוב הבעל כשחלה
 מיטתו ליד השבוע מימי שלושה לות

 ז הצעיר הילדים. הידרדרו החולים בבית
 היסודי* ׳מבית-הספד השנה סולק שבהם
 אחיו שני מצב ברחובות. מתגלגל והוא
משלו. בהרבה טוב אינו

 !מביאה אני הסעד של לירות 1400״מה־
 לבית-ההולים, אוכל שבוע כל ליעקוב

ש ■תרופות גם ולעיתים סיגריות לו קונה
שימחה. מספרת בכלא,״ מקבל לא הוא

 מהכלא עמיתו של שיהרורו פרשת על
 ״עיני כהן: יעקוב מעיד בן־ציון יהושע

 בכל שמח אני אדרבא, בו. צרה אינה
 מאותר, עצמו מנתק ׳שאדם שמתברר פעם

 שהייתי ■בה, שוהה שאני נאלחת מיסגרית
 * מרקי־ כאן הריקבון/ ,שבייל אותה מכנה

,המ בשיטה לאנדילאט הבן־אדם את בים
העל בדרגה לסייג ניתן שאותה הפכנית׳,

באדם.״ וההתעללות האכזריות בסולם יונה
 להימצא כהן יעקוב שעל קבעו הרופאים
 איבד ׳שגיוסו מאחר סטרילית״, ב״מיסגרת

 בזיהום ודי לחיידקים התנגדותו כושר את
 שילטו- אולם מצבו. את להחמיר כדי קטן
 בביתיהחולים, לאשפזו מסרבים הכלא נות

 ויה־ הזוהמה ,בתנאי לשהות ממשיך והוא
בית־הכ׳לא. שיל טחב

 . השיחרו־ ועדת עומדת הקרובים בימים
^ השיחדור בקשת בגורל להכריע רים  1ה

^' יתברר גם אז כהן. שהגיש מוקדם ■ או.  ב
 :בינק לשרוד יותר רצוי כיצד חד-משמעי
 באמצעות או — מבחוץ נשק באמצעות

מבפנים. — מתוחכמים כלכליים פשעים
קוד עופר ■1

 הסעד שר של לידיעתו הובא הנושא *
אישית. בו לטפל הבטיח והוא המר, זבולון
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