
לד  אורן הי
ק (בתמונה, חב  מ

 הקטן) אחיו אח
 קט■ הוריו, עלם.1

 עוברים ובהמאן,
 מדור■ שיבעח
 בד גלית גיהנום.

מרווחה
 הוא לוקש, אדי ברהמי, אורן של חבר ^

 בנמל־ דגים כשרגו אותו, שראה האחרון 1 1
נחטף. שאורן בטוח הוא יפו.

 הזמן כל והכלב כלב, לאורן היה ״פעם
 את להעיף רצתה שלו אמא אז בבית. השתין
 וסיפרתי לעשות, מה אותי שאל הוא הכלב.

 להעיף רצתה שלי ואמא כלב, היה שכשלי לו
 אם מהבית אברח שאני לה אמרתי אז אותו,

,השתגעת, לי: ענה אורן הכלב. את תעיף היא

ה )!■■הוודאות הו הנו
זה!' את יעשה לא אני מהבית? לברוח
 הוא אהב, נורא שהוא הכלב, בגלל אם ״אז

 לברוח? לו יש ממי שיברח? למה אז ברח, לא
 היה שהוא נכון שטויות! זה שלו? מההורים

 ושיקר. התחצף שהוא בגלל זה אבל בעונש,
 ואפילו מתחצף כשאני עונש מקבל אני גם

הביתה. מאוחר מגיע כשאני

נח שהוא רק נשאר אז טבע. לא גם ״הוא
קלפים, לא טף:

שוטרים לא
 בטוחים אורן, של הורלו ובהמאן, קטי ם ך

נחטף. שהילד

 חס־ יושבים הם אותם. הרס האחרון השבוע
 להאחז ומנסים הקטן, ביתם בסלון רי־מנוחה,

נס. יקרה כי באמונה
 שנה, בן היה כשאורן שנים, 12 לפני פעם,

ליש מאיראן באו הם בכליה. בסרטן לקה הוא
 בבית־החולים ניתוח יעבור שאורן כדי ראל,

לגמרי החלים ואורן הצליח, הניתוח בילינסון.

מל אדי החבר מאורן נפרד שבו במקום יפו, בנ
מהבית?״ לברוח ,השתנעח,

ממחלת־הסרטן.
 להם נולדו לישראל. עלו שנים חמש לפני

מח הם ועכשיו ושי, ארז נוספים, ילדים שני
אורן. את שיחזיר נוסף, לנס כים

ת איר על בו
המישטרה

 למיק- קבוע נוהל יש למישטרה
היעדרות. רי

 נשלח ההודעה, קבלת עם מיד
להי הרקע על עדות וגובה חוקר

 חשש יש שבהם מיקרים עדרות.
 חו- ,ילדים היעלמות כגון לחיים,
 בטיפול זוכים קשישים, או לי־נפש
מיידי.

 מישטרת־ של הארצי במטה
 משה־ קבוע, באופן פועל, ישראל

 המידע. כל את המרכז נעדרים,
 מרחבי־ בין לתיאום דואג המטה

השונים. המישטרה
 כ־ המטה מקבל אחת בשנה

 90כ״ היעדרות. על הודעות 3000
 באותה נמצאים מהנעדרים אחוז

 נוספים אחוז תישעה השנה,
 אינו אחד ואחוז אחר״כך, מתגלים
מתגלה.

מה אחוז 17כ־ מהווים ילדים
היעדרויות. על הודעות
 כ־ בארץ יש המדינה, קום מאז

 כ־ נפתרו. לא שעדיין תיקים 250
לילדים. נוגעים מהתיקים אחוז 33

 בהיעדרות, כשמדובר פעם בכל
מגיי בחיי-הנעדר, לעלות העלולה

ת מתנד את לעזרתה המישטרה ס
 מיש־ וחיילי האזרחי המישמר בי

מר״הגבול.
 שי־ לשדד מתנגדת הטלוויזיה

 ב־ רק לכן נעדר. כל של קופית
 תמונת משודרת חריגים מיקרים
הנעדר.


