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 על תמכם הורד לא החוזרות ההבטחות כל למרות
מצלמות.

מוב מצלמות לקנות לא לישראלים פונים שוב אנחנו
ארצה. מצלמות להבריח ולא רחות

 מצלמות אצלנו לרכוש לישראלים נאפשר אנחנו
 תקדים ללא במחירים היבוא מיסי כל שולמו שעליהן
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ל1 ם יתר כ מי 0311011, ״!^0143, ק6״43א של הדג
רים $. 80מ־־. החל במחי

 כל משלמים אנחנו
את רק אתם

 ־ א היבו סי י מ
מ.ע.מ. ה

ה ר ה  תעודת דרוש מוברחות. למצלמות שרות נותנת חברתינו אין :אז
בע״מ. קרט חותמת עם אחריות

בעיינו קרט
55244 טלפון תל״אביב, 10

:במבצע המשתתפות החנויות רשימת
ת״א 10 מונטיפיורי ׳רח בע׳׳מ, קרט

ז7־־'־־■
 ברנד, פוטו נ חיפה !• 11 הלל בן שוורץ, פוטו ; 7 ג׳ורג׳ המלך שטרן, פוטו נ ירושלים

 ;8 יהודה בן פספורט, פוטו תל־אביגז • ;4 הרצל לאור, פוטו ;31 החלוץ
 • 51 סוקולוב נילי, פוטו נ חולון • ; 68 אלנבי רפליןס, פוטו ; 2 הרצל נילי, פוטו

 — חדש מסחרי מרכז גד, פוטו :אשקלון • ; 196 הרצל רח׳ נילי, פוטו :רחובות
נפתי. מרכז

)71 מעמוד (המשך
 הכסף וכל קשה עבד הזמן כל הוא נשבר.

 הציעו הילדים. ועל אוכל על הולך היה
 מזה כשידעתי סמים. למכור בשכונה לו

 שזה לו אמרתי אותו. להפסיק ניסיתי
 חשב לשמוע, רצה לא הוא אבל מסוכן,

טוב. כסף שזה
 עם אחד יום אותו רואה אני ״פיתאום

הת הוא שטויות, מדבר אדומות, עיניים
 לו, יש מד, ידעתי לא אותי, לחכות חיל
ה את לקחת התחיל שהוא שהבנתי עד

 לא הכל. את ניסיתי מכר. שהוא סמים
הת כבר הוא אז מהבית. לצאת לו נתתי

 טובה, אשה היא שלו אמא להזריק. חיל
 כסף, אפילו מבקש, כשהוא הכל לו נותנת
 לא אחד אף הסם. את קנה הוא ובכסף

איימ ממני. חוץ בו לטפל חזק מספיק היה
לטי והלך נבהל הוא להתגרש, עליו תי

 ארבעה בסדר היה בבת־ים. גמילה פול
 — הרחובות אל שוב יצא ואז חודשים

 הצרה כל את עלינו שהביאו הרחובות,
 מהפחד מהבית לברוח התחיל הוא הזאת.

כס להם חייב היה הוא שלו, החברים של
 אבל הולך שהוא לאן אחריו עקבתי פים.
 ואת אותי לראות בא לא נעלם, היה הוא

נטפ היתד, הזמן כל המישטרה הילדים.
 באים בשכונה, משהו עושים אליו. לת

נרקומן.״ שהוא יודעים כי אליו,
ם מי ס ה  ״

״ הרסו תו או
 הביתה אלינו לבוא התחיל וא ך״

י /  בא ״היד, אמו. המשיכה זרוק,״ 1 /
 לא לאכול, רוצה לא רדום, מגולח, לא

 לא הה אליו מתחננת אני להתרחץ. רוצה
ער לבית, הבולשת באד, אחד יום עוזר.

 מאז מנוחה. לנו נתנו לא ומאז חיפוש כו
להת השוטרים אחד החליט המיקרד. אותו
להת רוצה שהוא לי אמר הוא עליו. לבש
 שלך הבן את אתפוס ׳אני בסלמן. נקם

 מה דפני. השוטר לי אמר בדרגה,׳ ואעלה
ב יושב עושה? שלי הבן היה בסך־הכל

 ה- באים ופיתאום טלוויזיה ורואה בית
הטי אחרי אשתו אל כשחזר גם מישטרה.

היל עם קצת סוף סוף והיה בגמילה פול
 היו מנוחה. המישטרה לו :נתנה לא דים,

 מחפשים בלילה, בבוקר, יום, יום באים
 המישפחה כל אותו, הרסו הסמים אותו.
זה. בגלל הרוסה יצאה שלנו

 שמעתי האחרון במעצר ישב ״כשהוא
 למישטרד, באתי הגדול. מאחיו זה על

 אותו שאלתי דפני. השוטר את וראיתי
מאנ ששמעתי לו סיפרתי שלי, הבן איפה
 השוטר לסלמן. הרביץ שהוא ברחוב שים
 הוא אחר-כך רק נכון. לא שזה לי אמר
 התפרע. שהוא בגלל לסלמן שהרביץ אמר

בפי ישב הוא סלמן. את לראות ביקשתי
 פחד אלי, להתקרב רצה ולא התא של נה

 כל את וראיתי התקרב אחר־כך מהשוטר.
 אותו שאלתי נפוחה. שלו התחתונה השפה

 מהאופניים. שנפל לי אמר והוא קרה, מה
 מהשוטר, שזה לי יספר שאם פחד הוא

ב השתולל שסלמן בטח צרות. לו יעשו
 וה- סמים של בקריזה היה הוא מעצר,

 אותו עזבה ולא טיפול לו נתנה מישטרה
 הזה למצב אותו הביאו הם היום. עד

שרוף.״ שהוא
 היא מתייאשת. אינה סלמן של אשתו
 של עורו־הדין עם מתמיד בקשר נמצאת

 עו- רובינשטיין. נחמן שנה, מזה סלמן
 ליועץ- תלונה להגיש מתכוון רו־הדין

 במישטרה. סלמן של הכאתו על המישפטי
 נד חייכנית באחות האשד, פגשה בינתיים

 הכל, שעושה שושן, סימי בשם בית־החולים
 בבית- סלמן את ולהחזיק להמשיך כדי

 הוא שם. אותו לגמול שיוכלו' כדי החולים,
וה מורפין של קטנות מנות עתה מקבל

 ליום. מיום המנות את מקטינים רופאים
 נוסף זמן יוחזק אם סלמן, עשוי לדעתם

מהסמים. כליל להיגמל בגית-החולים,
נג להגיש המדינה עומדת חמישי ביום

״חטי ממכונית, גניבה על כתב־אישום דו
 המיזרנים והצתת העשר, בת הילדה״ פת

 את ישחררו כי מקווה יעל בתא־המעצר.
 אני בו. לטפל שאוכל יודעת ״אני בעלה:

 ל- פניתי לעבוד. שוב להתחיל מתכוונת
 לא העברה. נקבל ואולי מישרד־השיכון

מהשכו להתרחק העיקר לאן, לי איכפת
ושוט !נרקומנים, מלא מקום זה הזאת. נה

 יודעת אני הזמן. כל שם מסתובבים רים
יפ הוא הזאת מהסביבה יתרחק הוא שאם
 בבית־החו־ חודש אחרי סמים. לקחת סיק
 הרופאים יגמר. כמעט שלו הטיפול לים

לסבי לעבור חייבים שאנחנו לי אומרים
 יהיה לא הוא בו, יטפלו ששם אחרת, בה

 החיים את להתחיל ונוכל מזיקה בחברה
מחדש.״
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