
גלריה
חוראל

3 ז׳כוטינסקי רח'
מודיעה
ש בחוד
ט ס גו או
הגלריה
שה בחופ

ן1עד1ח
חדשה לתרבות

תל־אביב .5 הם רח׳1
297263 סל־

 אוגוסט בחודש
 סגור המועדון

ל,רגל
 הקיץ חופשת
ייפתח המועדון

2.9.80כ־

 שלישי בימי פתוח המועדון
 התוכניות בערב. 8.30 משעה

בערב. 9.00, בשעה מתחילות

!בביתו התאמן/׳

 רוז צ׳יקו
ו7 ת.ד.  תל״אביב 11 ו

61110 מיקוד

 כתוב מלאים סרטים לקבלת
כתובתך: וציין היום עוד

ת דו ד מו ת מ ר על ה א תו

י80 המי□ מלכת
ת תצגנה יו רו ח ת ת ב א

עו מגלי ח ע  נ
סחס׳ו©!

ן ו נ ו ו י כ ל א ר ש י 1 ה 9 0 נ¥ ו  ו

□ י ש ה ו ק ש ח ס ו ו ק ל י ד פ ר1ו
ו0נשי ורסיםספוות ק  ]ו1<ק10 יקוו13מטיקה-0-

מל שער הוצאת ש ח  (אפילציה! ב
וריי וחנון סלון *______

ת, קו ל, סרו סו סל ת, קו חל ה ת, רו ספו  ת
פור, פנים, נישה,פסים,טיפול  אי

 בעזוגוור, יזגר19 וצאת
נוות* הננת

 מעולה• שרות • עממיים מחירים
229388 226066 190 דיזנגוף ליד 4 יודפת ■אביב

י־סלון!רווה״ אואזיס בניו מול 86 הרצל רמת-הן

במדינה
 )50 מעמוד (המשך

 מנסה שהמישטרה כך על מעיד זה
ש מהדברים העניין. את לסגור
 שהם עולה לנחמיה השוטרים אמרו

 בדמות למעשיהם עילה מחפשים
 ביצע. כביכול שהוא תנועה עבירת

 הוא מדוע תנועה, עבירת זאת אם
ש ספק לי אין 1 והוכה נעצר

 חשבו הם טעו. פשוט השוטרים
 מוכר. עבריין כנראה הוא שנחמיה

 פלילי. עבר בכלל אין לנחמיה אבל
 אני במישטרה לתלונה במקביל
 נגד אזרחית תביעה להגיש מתכוון

 המישטרה, ונגד האלה השוטרים
ל גרמו שהם והנזק העוול על

נחמיה.״

האחו השימשה את שבר כדורים
 בחקירה ראשו. ליד וחלף רית

השוט אחד טעות. שנפלה הסתבר
 ונידון מישמעתי לדין הועמד רים

 משכורת ימי שלושה בגובה לקנס
בלבד.

שוט חמישה הועמדו לאחרונה
 לדין פתח-תיקווה ממישטרת רים

הו הם מחוזי. בית־מישפט בפני
 ברצח בחשוד בהתעללות אשמו
הנא בין טרומפלדור. יוסף החייל
 הודו הם שוטרת. גם היתד, שמים

 שונות לתקופות ונידונו באשמה,
 לשוטר פרט על־תנאי, מאסר של

 מרצונו, מהמישטרה שהתפטר אחד,
לשרת. היתר ממשיכים

פינחס מופה
!״לגמרי אותי ״פיצצו

 בתגובה כיום. אירועים 100
 המרכז, מרחב מישטרת דובר אמר

 ״הבחור :בורשטיין קלמן סגן־ניצב
 לתת השוטר על־ידי התבקש הזה
 זאת תחת שלו. הרישיונות את
 לו וגרם השוטר את תקף הוא

 היה מכך כתוצאה קשות. פגיעות
 הוא וכך כוח נגדו להפעיל צורך

נפצע.
 חמישה שם שהיו לי ידוע ״לא

 שניים. על רק ידוע לי שוטרים.
 באו ואז תיגבורת שהזעיקו יתכן
 נפתח נחמיה נגד שוטרים. עוד
 במקביל שוטרים. תקיפת על תיק

 שאנחנו כפי בודק, קצץ מייד מונה
 פציעת של במיקרים תמיד נוהגים
 הכוח אם יבדוק הקצין עציר.

 סביר, היה נחמיה נגד שהופעל
השוטרים.״ התנהגות את וגם

 בורשטיין סגן־ניצב כשנשאל
 ומדוע נחמיה, נחקר לא מדוע

 ששוחרר אחרי מייד נעצר לא
 עבירה עבר אכן אם מבית־החולים,

 ״במישטרת :השיב חמורה, כה
אי ממאה יותר יש פתח־תיקווה

 אותו יחקרו בוודאי ביום. רועים
 היה לא אילו מחר. או היום

 היד, הוא בבית־חולים מאושפז
במעצר.״ ומוחזק נעצר

ב עלתה פתח־תיקווה מישטרת
 לכותרות, פעמים כמה האחרון זמן

 כוח הפעלת של מיקרים בעיקבות
 ואזרחים. עצירים נגד כחוק שלא

 שוטרים שני פתחו ׳79 בינואר
 סופר, מנחם על באש זו מתחנה
רד 'אחד במכוניתו. שנהג בשעה

מו תל־אביב מחוז בפרקליטות
 נוספים תיקים השני עת נחים

 סתח־תיק־ ממישטרת שוטרים נגד
 עצורים. בתקיפת החשודים ווה,

 מ־ אחר שוטר על פורסם בעבר
 מקלות לדחוף שנהג פתח־תיקווה,

עצירים. של לעכוזיהם

דת
ף תוסוורוו גיור ס כ

 החזיט כי7ב צעיר
 טעמה וטעם יהודי להיות

יהודית חוסר־סוכזדת •ט?
 עד זועזע השיער בהיר הצעיר

 רב לפני עמד הוא נשמתו. עימקי
 לו שהציע בתורה, וגדול מכובד

 תמורת בעיות, ללא מזורז, גיור
 אחת אשה מכיר ״אני שוחד. תשלום
מאד,־שערים,״ לשכונת שהלכה

 שם שילמה ״היא לצעיר. הרב אמר
 תעודת- לה נתנו אבל כסף, הרבה

 אחרים לרבנים בעיות. בלי גיור
ב להכיר חייבים הם ברירה. אין

 אם במאהישערים. שנתנו תעודה
 למי לך להגיד יכול אני רוצה אתה

לפנות.״
 תלאות עבר בן־אברהם נועם

 מאז זה. מביש למעמד שהגיע עד
 שבע לפני ההחלטה, בליבו שגמלה
 היטב חש הוא ליהודי, להפוך שנים,

 של המשפיל יחסו את בשרו על
 תהליך המסורתי. היהודי המימסד
ביותר, פשוט תחילה לו שנראה
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