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במדינה
דרכי־אדם

חורבן
הכותל

המזרחי
מו לו נתן ילד, בן־ברוך אבי כשהיה

 גג קורת העתיקה, ביפו הנוער עדון
כש שעותשזפנאי. לבילוי ומקום ללימוד

 ילדותו חסד את למוסד זכר הילד גדל
 25X3 ענק: קיר בציור אותו וקישט

מטר.
 מלימודיו בשובו קיר את צייר הוא

 שבאיטליה. בפירנצה לאמנות באקדמיה
 תמורה כל ביקש לא כי מובן, מאליו
 המזרחי הכותל קרא: לו הציור עבור

המוזיקה. של
 וכשסיימו עליו עמל חודשים שלושה

המצ בעל־שם לאמן מתחיל מצייר הפך
ל״י. באלפי ■תמונותיו את למכור ליח

 בן- את פירסם הצבעים, עשיר הקיר,
שכח לא הצייר בן־לילה. כמעט ברוך

פצעו. יגליד אשר עד מתמדת רפואית
כי השופט, החלים הישיבה בסיכום

ממשל לבית־חולים יועבר סילבר אפרים
הו השופט מתאים. טיפול יקבל בו תי

 הפצוע של שהותו זמן בכל כי סיף
של פיקוחה תחת יהא בבית־החולים

המישטרה.
 נראה לא שוב לציבור. מסוכן

 את להעביר ובמקום לתביעה, הדבר
 כנדרש, ממשלתי לבית־חולים סילבר

 כלא של לבית־החולים אותו העבירה
קיבל לא עורך־הדין, לטענת שם, רמלה.

זכה לדבריו ממשי. טיפול יכל הנאשם
 ולכדורי שינה לכדורי רק הפצוע שם

הרגעה.
 בקשה הפרקליט שוב הגיש 6.7.72־1

 כי טען בה לוין, דב השופט לפני לדיון
בוצעה. לא השופט הוראת

 כי והדגיש השופט חזר הדיון בסיכום
ממ לבית־חולים סילבר את להעביר יש

 איזה במפורש וציין הגדיל והפעם שלתי,
בצריפין. אסף־הויופא :בית־חולים

 ,7.7.72ל- עד הוראתו תבוצע לא אם
את לשחרר שיורה ■הרי השופט, קבע

המושלם ציור־הקיר ליד כן־ברוך צייר
מצויירים לקירות תקציבים אין

 במועדון, לבקר תכופות חוזר והיה זאת,
 שהעלתה היצירה ליד ולהתעכב לצפות

הפלך. דרך על אותו
ר. קולנוע  החורף בהתקרב מצויי

 המועדון על האחראים מן אבי ביקש
 התמונה על לשמור כדי משהו לעשות
 לו, ענו ״בהחלט,״ האקלים. מפגעי

 טיפת ואף לקיר מעל גגון נבנה ״אנחנו
בו.״ תפגע לא גשם

ל״י. 10,000 של בערבות הפצוע
 אך לאסף־הרופא הובא אמנם סילבר

 להשגחת זקוק הוא כי הרופאים טענו שם
 ומומחה הצוואר, של לחירורגיה מומחה

שם. בנמצא איננו כזה
 מומחים, לחפש טרחה לא התביעה

 לביית- •סילבר את החזירה זאת במקום
הכלא.

דיון. הפרקליט תבע ושוב
 ■החדשים, בציוריו טרוד אבי היה שנה

 לבקרו. והלך בקיר נזכר אחד ויום
קר מזעזע. היה לעיניו שנגלה המראה

הצבעים שרידי היו קרעים עים
 שהיה למה עלוב זכר לקיר, דבוקים

 של הגדול חלקו מכל: והמפליץ פעם.
 שחובר גדול בסדין מכוסה היה הציור
כמסך־קולנוע. ושימש במסמרים לקיר
 ולשפצו הציור את לחדש בקשותיו כל

אדיב. ושוב בלך נידהו
 להגיב הנוער מנהל־מועדון כשנתבקש

 לעשות, ״מה אמר: הציור פרשת על
 עבור פרוטה לנו נותנים לא ■תקציב, אין

ציורי־קיר.״ שיפוץ

משפט
 פצעו השוטרים

שיחרר השופט
 אפרים נפצע שעבר החודש בתחילת

 מישט־ מסיירדף להימלט כשניסה סילבר
 החודש בסוף ).1818 הזה (העולם דה

 בתל- השלום ביית־מישפט שופט הורה
 של בערבות אפרים את לשחרר אביב,
 רפואי טיפול לקבל שיוכל כדי ל״י, 2000
שבצווארו. הקשה בפגיעה נאות

 השופט,, החלטת נראתה לא לתביעה
 לשופט ההחלטה על עירעור הגישה והיא

 בישיבה לוין. דב המחוזי, בית־המישפט
 הציג ,29.6.72ב־ העירעור אודות שנערכה
אלו משה עורך־דין סילבר, של פרקליטו

המוכי רפואיות תעודות השופט לפני ני׳
השגחה תחת להיות חייב אפרים כי חות

השופט, גער שנערך, בדיון 10.7.72ב־
 בתי־הסוהר, ובתודות בתביעה אילן, דב
 ■תוימה, עד הוראתו את ביצעו שלא על

בער סילבר אפרים את לשחרר וציווה
 האיש כי התביעה טענת אף על בות,

לציבור. מסוכן

י1הו
 קטן תיקון
זמן לאורך

 עמדה בנתניה, ביאליק מרחוב כהן רחל
 היוצא זר באדם כשהבחינה לקניות, לצאת
 טלוויזיה. מקלט גבו כשעל שכנתה, מבית

 כחול, עבודה סרבל לבוש שהיה האיש,
 לה הזכיר טלוויזיה, כטכנאי לרחל נראה

 בביתה המקלט עובד לא האחרון בזמן כי
כסידרו.
 הטלוויזיה את גם לקחת מוכן ״אתה

 ״כמובן,״ הזר. אל פנתה לתיקון?״ שלי
 המקלט את אשים רק רגע, ״חכי ענה,
שלך.״ את נעמיס ומיד באוטו הזה

 לאחר חזר האיש בסבלנות. חיכתה כהן
 כהן של המקלט את בחן דקות, חמש

 קטן,״ תיקון רק צריך ״בסדר, ואמר:
 ונקי רגיל קבלות פנקס מכיסו הוציא

 מה רשם הפרטים, את מילא מחותמות,
 ויצא ולהתראות שלום יפה אמר שרשם,

כתפיו. על המכשיר עם
 לאה כשחזרה הצהריים, אחר בשעות

 מעבודתה, כהן, רחל של שכנתה קופרמן,
 ה- את לי ״גנבו בצעקות: מיד פרצה

הטלוויזיה!״ את לי גנבו טלווויזיה!
לה. גם כי כהן, רחל הבינה אז רק


