
 תשלם היכן 1
 עבור פחות
? רפואי ביטוח

 בארץ היחידה הקופה היא מאוחדת קופת-חולים
 כמו עובדת. אישה עבור מס תוספת גובה שאינה

 הילד לאחר הילדים עבור מם תוספת אין כן
 אתה מאוחדת בקופת-חולים התוצאה: הראשון.

 משפחתך. של הרפואי הביטוח עבור פחות משלם
 השירותים במסגרת

 קופת- של הרפואיים
 מכוני מאוחדת: חולים
 מעבדות רנטגן,

 מכונים משוכללות,
 מכונים לב, לבדיקת

 ומרפאות פיזיוטרפיים
שיניים.
100 ארלוזורוב המרכז:
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!מאוחדת

במדינה
תל־אביב

מזוהות לא מכוח

 חמידרכה 7ע ישבו הצעירים
 כשלפתע תמונות, למכור וגיסו

ביריונים. חמישה עליהס התנפלו
 העם בפי קרויים תל־אביב עיריית פקחי

 מקום לכל מגיעים הם העיר״. של ״הכסחים
 אומנם לגרש. או להרוס לפרק, צריך שבו

 זאת ״מיסכגים, שאומרים: כאלה גם יש
 לא הם בדרך־כלל אך שלהם.״ הפרנסה

 שד,פקחים אותם הם מיסכנים ה״מיסכנים״.
אליהם. נשלחים
בפעי נתקלו שבאחרונה מאותם, אחד

 גולדברג, שמואל הוא הפקחים, של לותם
 על־שם עמל בבית־ספר י״ב כתה תלמיד

ברמת־החייל. דייווים, ליידי
 ישבתי בלילה, במאי, 16ה־ שישי, ״ביום

אני תמונות. ומכרתי ביפו בכיכר־קדומים

 הכתובת את לי נתנו אנשים, שלושה
 להעיד מוכנים שהם לי ואמרו שלהם,

 הוא מהם אחד אחר. מקום ובכל במישטרה
 אמרו הם הרצליה. עיריית ראש של נהג

 שאהר־כך — האנשים את ראו שהם
מכות. לאחי נותנים — פקחים שהם ידענו
 התנפלו פיתאום לתחנה, נכנסתי ״רק

והו עלי קפצו ממש ופקחים. שוטרים עלי
 הוא שאחי אמרו הם עצור. שאני לי דיעו
מהפק עדות גבו השוטרים נימלט. עציר
 ,ניתקלנו להם: לספר התחילו ואלה חים,

 אחי, — שאנחנו סיפרו הם עויין.׳ בקהל
 הפלנו עליהם, התנפלנו — ואני שלי החבר
 המראה את להם ושברנו לארץ אותם

 הפיל, שאחי סיפרו גם הם במכונית.
 ממש במכה. מהם ארבעה איזה במכונית,

 ראה, השוטר שלי. הקטן האח אבדאי
 הוא משונה. שלהם שהסיפור כנראה,
למחלק־הנוער. אחי של התיק את העביר

 ושמו המישטרה עצרה אריה ואת ״אותי
 שבת עד שם נשארנו באבו־כביר. אותנו

אחי. את פגשתי הביתה. הלכתי בצהריים.

•ג־דן

גולדברג ויופי שמואר
!״הרוג ״הרוג,

 סיפר דמי-כיס,״ בשביל זה את עושה
 ״אחי השקט. הג׳ינג׳י התלמיד שמוליק,

 אריה שלו, וחבר בצנחנים, חייל יוסי,
 איתי. לשבת ונשארו ידי על עברו פנר,

 כאלה נראים גברים, חמישה באו פתאום
 התמונות מי ,של לגו: ואמרו בידיונים,

 תביאו מהר פה? עושים אתם מה האלה?
 הראו לא הם, מי אמרו לא הם תעודות!׳

 התמונות. את לאסוף והתחילו תעודות, לגו
 במקום רכב רישיונות להם הראה אחי

נרגעו. לא הם אבל תעודת־זהות,
 רציתי לא לי. להרביץ התחילו ״הם

 את יהרסו שהם פחדתי כי ממש, להתנגד
 למכונית. אדיה ואת אותי לקחו התמינות.

 פנס־רחוב. של עמוד תפסתי לשם בדרך
 על אותי וחיכה אקדח הוציא מהם >ןחד

 אותי. סחבו והם נפלתי, הסתחררתי, הראש.
 אותנו והעלו בצלעות, בעיטות לי נתנו

המ הם והתמונות. אריה אני, — לאוטו
 נתן מימין זה הזמן. כל להרביץ שיכו

 מכות נתן משמאל השני בבטן, מכות לי
 צעק מהם אחד בראש. נתן והנהג בצלעות

 בשביל בטח הרוג!״ ;,הרוג! הזמן: כל
אותם. לחמם

 אז פקק־תנועה, היה בירידה, ״ביפו,
 ,חבדה שלו: לחברים אמר האנשים אחד
 שמאלה פנו הם אחר־כך !'להרביץ לא כאן

 איתי. עושים מה ידעתי לא חשוך, למקום
 ידעתי לא אפילו אני פחד־מוות. פחדתי

שרו ביריונים שאלה חשבתי פקחים. שהם
 שהם השבתי התמונות. את לגנוב צים

 שומם היה המקום אותי. להרוג רוצים
 לי: אמרו הם חומה. שם היתד. וחשוך.

 שלך.׳ הקבר ,יהיה פה טוב, ,תסתכל
 של לאמא הלכתי ברחתי. לרוץ. התחלתי

 ושם למישטרה טילפנה היא שלי, חבר
 כדי למישטרה, הגיע יוסי שאחי לה אמרו
 אותו האשימו אותו. ועצרו אותי לחפש

ואיומים.״ בתקיפה
 של הבכור אחיו יוסי, יבשות. מכות
וחייכן. גבה-קומה, בצנחנים, חייל שמוליק,

 אחי את לחפש בשביל לנפה ״הגעתי
 כש־ כן, ״לפני סיפר, שלי,״ החבר ואת

אלי ניגשו ביפו, לבדי.ברחוב, נשארתי

העירוני הפיקוח מכונית
בצלעות״ ״בעיטות

תל לבית־חולים הלכנו לו. כאב הגוף כל
 ושמו־ אריה רק נבדקתי, לא אני וטר. חש

 ובצלעות. בראש צילומים להם עשו ליק.
 היה שמוליק בעיניים. פןסים היו לאריה

 שאין אמר הרופא כחולים. כתמים מלא
יבשות. מכות רק שברים,
 העירוני, לפיקוח הלכתי ראשון ״ביום
 לי נתנו .105 פתח־תקווה בדרך מבצעים,

 הם תמונות. 23 ממני שהחרימו רשימה
 מיכתב נכתוב שלי והחבר שאני ביקשו
 כתבנו. למנהל־האגף. אותו ונשלח חרטה

שכבר לי אמר הוא אחד. פקח עם דיברתי
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