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 מאוחדת חולים בקופת שעות?.. שלוש - שעתיים
 ולהקל ההמתנה זמן את לקצר ומצליחים משתדלים

 המתאים. למומחה אותך מפנה הרפואית המזכירה עליך.
 מיותרת. ניירת ללא סחבת. ללא

 שיטת את לבחור יכול אתה מאוחדת חולים בקופת
 הקרובה במרפאה או הרופא בבית - לך הנוחה הטיפול
לביתך.

והווכח. בדוק
.233251 טל. ת״א, 100 ארלוזורוב המרכז:
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היבואן אוזהסן השגר אוצר
חיצוניים פגמים עם

מ־ החל במקום
ל״י ל״י

48,000 60,000 ״פילוט״ 20״ צבעונית טלויזיה
11,500 16,600 ״פילוט״ 24״ שחור־לבן טלויזיה
8,200 11,500 ״פילוט״ 14״ שחור״לבן טלויזיה
7,100 10,500 ״פילוט״ 12״ שחור-לבן טלויזיה

17,900 22,700 ״אינדסיט״ כביסה מכונת
20,500 29,800 ״אינדסיט״ קוב 13 מקרר
15,100 19,500 ״סקוט" 2x25 ווט רסיבר
8,900 16,750 ״סקוט״ 2x15 ווט מגבר

משולבת סטריאו מערכת
21,000 27,000 ״פילוט״ 2x16 ווט
3,500 (לזוג) שונים סוגים רמקולים,
4,000 קומפקטיות סטריאו מערכות

 רדיו, שעוני טרנזיסטורים, רדיו״טייפים,
ועוד... מייבשי־שיער טוסטרים, מגהצים,

— בלבד! במזומן המכירה —
 זוכה הקודם כל

מלאה באחריות המוצרים כל
 תל-אביב ,19 הצפירה רח׳ 9* ן ^ ו!

265841 ; 336231/2/3 טל. 2-9' 1 ׳•
ברציפות פתוח

בכלא חוקן
)57 מעמוד (המשך

 קללה נשמעה ולא היתה ולא קיללתי לא
 הוציא רפי עזר. לא בו שרוי שאני באגף
 היכר. אדם הפרא החובש רפי ובדרך אותי
לצינוק. אותי והשליך מכות אותי

 יכלו שלא בגלל חזרתי ערב באותו
 באותו שרק זאת עקב בצינוק אותי להשאיר

 מילה שום בלי חזרתי ימים גמרתי* יום
 אותי מחתימים שאין ראיתי חקיתי לחדר

 28.11.79 היה זה תנאי על צו עוד שלחתי
 שעה עברה לא אותי. החתימו היום באותו

הטיול באמצע אותי הוציאו שעתיים או

 סליו להשפיע ,נסית
 העיקו הנו, שיעשה
בגוני ?נגע שלא

 חוקן. בי לעשות במגמה למרפאה לי וקראו
לחו ואמרתי תוקף בכל חוקן לעשות סרבתי

 סמים בי שיש בי חושד הוא אם רפי בש
 ואין דתי אני צועד, לא לתת יכול אני

 אותי להשליך צווה חוקן. בי שיעשה סיבה
 שעה לאחר ורגלים ידיים עם כבול לצינוק

 שלא עליו להשפיע נסיתי לצינוק נכנס
 לו שניראה דבר כל שיעשה חוקן לי יעשה
 חוקן רק לי אמר בגופי. ינגע שלא העקר

רוצה אתה לו אמרתי לך. העשה אני

 דרכים כשיש אותי להרוס רוצים ואתם
 אפילו נשוי אני להם מוכן שאני אחרים
 קבלתי לא דרך בכל התחננתי להם. אמרתי

 רוצים שהם מה ואת המבעיתה הצורה את
 אמרתי נשים של חוקן רק לא לי לעשות

 לבית אפנה תנאי על צו נגדכם אגיש אני
 דברים לי לעשות יכולים אתם אין המשפט

 ענה החזיר רפי לי ענו רצוני. נגד כאלו
 שלך״ והחוק המשפט בית על מצפצף ״אני

 זואת באומרו המילים. את בולע כשהוא
למרפאה. מחוץ אותי להוציא ופקד

 תפסו שלי לכיוון ובאו אלונקה הוציאו
 השליכו באכזריות הסוהרים ארבעת איתי
 נסו במכות אותי תקפו לאלונקה אותי

 בכל התנגדתי אני המכשיר את בי להחדיר
 עצמי את חלצתי אפילו עזר לא זה תוקף

 זה את לי ועשו מכות קבלתי מהאלונקה
 גופי חלקי בכל מכות קבלתי ד,ריצפה על

עזר. לא כלום בכיתי צעקתי
 בי. מתעללים הם דקות 30—20 איזה

 נזכר רפי החומר את לי להחדיר כשגמרו
והנ בכאבים שחשתי בזמן קללתי שאני
 אחרי ורדף האחרים בעזרת מכות לי חית

 אצבעות לי והחדיר ממנו מתחמק כשאני
 הלשון את משרבב כשהוא מין חולה כמו

 מרביצים האחרים והסוחרים החוצה שלא
 פעמיים מספר הזו התופעה על חזר לי.

 המרפאה לחדר נכנס אותי עזב מתנשף
 כשהוא לסוהרים ורמז שעה חצי אחרי חזר

 בקשתי אני שלי. לכיוון ״ילה״ מתנשף
 עשיתי סיר לי הביאו לו נראה זה צועד,
 ורמונד רפי הצועה עם דם לי ירד צועה.
 אמרתי אני כלום מצאו לא מקל עם חיטטו

 מחר יודעים לא אתם שלכם הסוף זה להם
 הראה אני מחרתיים או מחר משפט לי יש

לכם.

ביבוי־האורות לפני רמלה בלא חלונות
טרור״ לנו ועושים מתנקמים הם

 הרבה כך כל כשיש אותי להשפיל רק
 להשפיל רק רוצה אתה אחרות שיטות

 לך ״כשאכניס אכזרית בנימה אני לי ענה
 ועשה אותך״ אשפיל אני אז לתחת אצבע
בידו. ברברית תנועה
 אותי הוציאו שעות מספר עברו לא

הייתי (שלא אדם אותי הוציא מהצנוק

 מצפצו אני ענה: החזיר
 בית־המישפם עד

שדו והחוק

 למרפאה אזרחי בלבוש אדם) לו קורה
 רמונד בשם קצין האכזרי. רפי שם לי חכו

 לבטות רוצא הייתי שלא נווף וקצין השפל.
עליו. חושב שאני במה אותו
 הרבה היו חוקן לעשות רוצה אתה נו.

 נסיתי בכוח. לך נעשה כמוך גיבורים
בכבוד פגיעה של עניין שזה להם להסביר

 הימים מיספר כנראה ברור; לא סימן *
בצינוק. שישב

 נראה בו לחדר. נכנסו ורמונד רפי
 ואמרו ביד מה דבר עם ויצאו בפנים

בי בדרך לצינוק אותי לקחו שלי שזה
 צועה לעשות לצינוק כנסתי לפני קשתי
 יורד. דם שהרבה ראתי גמרתי לי הירשו

 טוולט ניר חיה ואני כאילו לי הביאו לא
להשאר. ככה לי נתנו הביאו לא

 סמים לכה אין לי אמר אלי בא רמונד
 זה לו אמרתי חומה חתיכה לי מראה מזה.

 התא ליד זה את מצאו לי אמר שלי לא
 ממני ביקש נווף שלי לא זה אמרתי שלך.
 לי אמר ביחידות איתי ודבר לרגע לצאת

 לא אמרתי עליו התפלתי הסמים מ? של
ובי שלי לא שזה יודע אתה בינינו נוואף

 לא יודע אני לי אמר יודעים שנינו נינו
בפרוז שלך החדר ליד שנתפס זה זה. על

 עוד ויש שלי לא שזה לא אמרתי דור
 בפרוזדור) משהו תפסו (אם שמה חדרים

 לא אני שאם דיבור כידי תוך לי ורמז
התיק. את עלי ילבישו הסמים מי של אגיד

 לב תשים משטרתי חוקר אלי בא למחרת
 האשימו לכת מרחיקים הם איפה עד רק

הס אדולנים. סמים החזקתי שאני אותי
 לו ומסרתי אותי אנסו שהסוהרים לא ברתי

 דפים ארבעה איזה של ארוכה חקירה
 קרוע וסוודר מכות של סמנים לו והראתי

 מגואלים שהיו תחתוני את לו ונתתי
 שרות מטעם לא רופה ממנו ובקשתי בדם
 מגונה מעשה על תלונה ושיגיש סוהר בתי

ותקיפה. לאונס הקרוב
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