
 כלים להדחת ־־גוזל ״הופ״
כללי. ולצימוי

ס על ם בפי  שטח פעילי חמרי
 וזידים עור למגנת גליצרין מכיל

פעיל, חומר 240/0 ריכוז
 שומנים להמסת אלכוהול בתוספת

כלים. ולהברקת
 לניקוי בלים, להדחת — ״הופ״

וזכוכית. בסף. כלי והכרקת
סמ״ק 600 מכיל

במדינה
שטרה מי

ם עול שד־חות אדנהי
 שנחשד בךדויד, יוסי

 בכסיה, מנדנה במעשה
 הימיב 55 את מתאר

במעצר. ביזה שאותם
 המישטרה של בבקשת־המעצר

 בן־דויד יוסי זזגרפיקאי הצטייר
 נחשד הוא מין. כמטורף מיפו

 שערך מיניות השפלות בסידרת
ב אותה שצילם הדתיה, לחברתו

תע היא שאם עליה ואיים עירום
תמונו את יפרסם הוא אותו, זוב
ברבים. תיה

 בן־דויד תיאר שנעצר, לפני
 היחסים מערכת את בגילוי-לב

 (העולם חברתו עם לו שהיתר,
 בתוקף אז והכחיש )2314 הזה
נגדו. המישטרה טינות את

 ודיקטטד־ שליחי־אלוהים
 שוחרר אחדים ימים לפני דים.

 באבו-כביר, מבית־המעצר בן־דויד
 הוא יום. 55 עצור שהיה אחרי

 השופט בלבד. בתקיפה הורשע
למ עד המעצר בתקופת הסתפק

מא עליה והוסיף פסק־הדין, תן
למ וחצי שנה של על־תנאי סר
שנים. שלוש שך

 שהם־ אחרי בן־דזיד: סיפר
 עורך- באמצעות עצמי את גרתי
לח התחילו זכרוני, אמנון הדין
הו השוטרים במרחב. אותי קור

ב מהראש, הכיפה את לי רידו
 אלוהים. של שליחים שהם טענה

 באוזניים, הזמן כל לי משכו הם
ו בגב חזקות טפיחות לי נתנו

 האמת״. ״את להם שאומר ביקשו
 להודות, במה לי שאין כשראו אך

לי. הניחו
או עודדו באבו־כביר העצירים

 מאמינים לא שהם ואמרו תי,
אותי. עודד קצת וזה למישטרה,
נור היו בבית־המעצר התנאים

אח אותי שישחררו קיוויתי אים.
 המישטרה אך ימים, עשרה רי

 ואחר־כך הארכת־מעצר, ביקשה
 המישם־ ההליכים תום עד מעצר
טיים.
האו ייגמר. זה מתי ידעתי לא

 גבינה שם נותנים נורא. היה כל
ה ובמקרונים. בלבן מעורבת
 מלוכלכות נותנים שהם שמיכות
 חמים, מים שם אין אבק. ומלאות

 יחסם זה אותי, הרגיז שהכי ומה
ולמ כיפה, חובש אני לדתיים.

 להתהנן צריך הייתי זאת רות
וית בית־הכנסת את לי שיפתחו

דקות. עשר להתפלל לי נו
 אמרו הזמן כל שם השוטרים

אפ עוד מה אז דיקטטורים, שהם
מהם? לדרוש שר

ל!ד0 ת113ד מבזת
 עד-ידי הוכה ערבי צעיר

 זהתדוגן וכשביקש שוטר,
שוב. שיוכה לו הוסבר

בראנ־ עבד־אל־רחמן ידע אילו
 שלו הבילוי יסתיים איך ),26( סי

 האחרון השישי ביום בתל־אביב
 היה אם ספק פברואר, חודש של

 שבמשולש מטייבה עצמו מטריח
הגדולה. לעיר

רחמן: סיפר
 הלכתי בעיר, שביליתי אחרי
 היה זה באבא. במסעדה לאכול

 שם ישבה בוקר. לפנות 4.00ב-
 — מסוממת חושב אני — בחורה

 ניגש ואז' איתר, לדבר התחלתי
ומ תעודה לי הראה מישהו, אלי
 להכות והתחיל החוצה אותי שך

כש בבטן, ואחר־כך בראש אותי
 עומדים המיסעדה של הפועלים כל

ומסתכלים.
 התחיל והוא לריצפה, נפלתי

 לי שעשו לו אמרתי עלי. לדרוך
המ דיוקא הוא אך בראש. ניתוח

קיבל בראש. אותי להכות שיך
 פעם, עוד ונפלתי סחרחורת תי
 ל&יסעדה. אותי הכנים הוא ואז
 להתקשר המקום מבעל ביקש הוא

 שוב אותי, מצאו וכשלא למישהו,
 אותי ושאל החוצה אותי הוציא
 שאני לו אמרתי ישן. אני איפה

הח הוא ואז יס, נווה במלון ישן
 שלקח תעודת־הזהות את לי זיר

לישון. ללכת לי ואמר ממני
 איתו ללכת רוצה שאני אמרתי

ל רוצה ושאני לתחנת־מישטרה,
 לי אמר הוא אז עליו. התלונן
 לא שאני אמרתי אותי. שיעצור
והת למיסעדה חזר והוא מוותר,

 מישט־ ברכב קצין בא אז קשר.
 לי. שהרביץ זה עם ודיבר רה

 מקל, ביד והחזיק אלי בא הקצין
 אמר הוא ברחוב. מצא שלו שהנהג

 זה, את לעשות תזכה ״לא לי:
 ניקח לזה. הזדמנות לך ניתן ולא

 את לך נשבור ושם לים אותך
לי שתלך לך מציע אני הראש.
שת.״
 אותי לקחו הם ואז ויתרתי, לא

הת בחנייה, שם, הירקון. למרחב
 לישון, שאלך אותי לשכנע חילו

 שבכל מפני תלונה, אגיש ושלא
אותי. יעצרו אותי שיראו פעם

בראנסי מוכה
לי׳שון ללכת טוב יותר

 טוב, מרגיש לא שאני להם אמרתי
 שבע לפני בראש. מכות וקיבלתי

 והיה תאונת־דרכים לי היתד, שנים
ניתו שני עברתי זעזוע-מוח. לי

 65 לי יש היום עד בראש. חים
נכות. אחוז
 ־חולים לבית אותי לקחו הם
 אמר אותי שבדק והרופא הדסה
 לבית-חו־ מיד אותי שיקחו להם
 אותו לקח הקצין אז איכילוב. לים
 הם ואחר־כך איתו, ודיבר לצד

 אותי להוריד ובמקום אותי, לקחו
 מלון ליד אותי הורידו בבית־חולים

 טוב שיותר לי ואמרו דויד מגדל
 סירבו הם לישון. ללכת בשבילי

 מהאוטו וכשיצאתי פרטים, לי לתת
 מיספרו: את לרשום הספקתי

.2618מ־
 להדסה. וחזרתי מונית לקחתי

 שמו, את לי לומר סירב הרופא
 לא שהם לו שסיפרתי אחרי גם

 אמר הוא לאיכילוב. אותי לקחו
 פתק. בלי לשם ללכת יכול שאני

להד התקשרו הם לשם, כשבאתי
 ירצו צילומים לי עשו ואז סה

 להם שאמרתי אחרי אותי. לאשפז
 נתנו הם בכפר, לנוח חוזר שאני

 כאבים לי יהיו שאם הוראה, לי
 לבית־הו־ מיד שאגש בחילות או

לים.
בראגסי. של דבריו כאן עד

סו - אחיו אצל פקיד הצעיר,
 — בתל-אביב הסיטונאי בשוק חר
 תלונה הגיש הוא בכך. הסתפק לא

 השוטרים התנהגות על במישטרה
 את הזה העולם כששאל כלפיו.
מס מהן תל־אביב מישטרת דובר
 הבודק, הקצין של החקירה קנות

ו בבדיקה עדיין שהחומר הוסבר
למתלונן. ורק אך תימסר תשובה

2325 הזה העולם66




