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סעידה דגי - הכלכלי מהמיטבחבמדינה  וי—לו
■ בסווי הה

 הוא שלפניו הקפה ספל גבדלי־סיגריות. עמוסה מאפרה ך*
 העת. כל אפו מעל נשמטות המישקפיים במיספר. החמישי י י

 ,37 בן אברון, שאול :האיש מדובלל. ושיערו משופשף שלו הג׳ינס
לשעבר. עיתונאי

 ערך ושם לצבא, אברון התגייס כלכלה לימודי שסיים אחרי
לעיתונות.״ כיוון לי שנתן ״מה שריון, מערכות העיתון את

מהעיתונות. פחות אותו עניינה שהכלכלה כלכלן היה אבדון
 את והתחיל מעריב, הצהרון מערכת בפתח עצמו מצא אחד יום

 פשיטות־רגל ניתוח על לאחראי הפך בהדרגה כלכלי. ככתב דרכו
כלכליות. שערוריות וסיפורי

 רב: פנוי זמן המתחיל לעיתונאי השאירה בעיתון העבודה
 הספיקו ביום ״שעתיים שאול, מחייך מעולה,״ מיקצוע איש ״הייתי

לי.״
 חיים וללא לחלוחית, כל ללא יבשים, הם הכלכלה ענייני

 היה הוא לדבריו, בהם. אישית מעורבות כל היתד. לא ולאברון
ומדווח. משקיף מהצד, משקיף מעין

 היו בעבודתו, רב עניין בעל היה שלא כמי גדולה. אהגה
 אהבתו למימוש לנצל היה יכול שאותן פנויות, רבות שעות לו

 מעניין נורא וזה ולאכול, לבשל אוהב נורא ״אני הבישול. — הגדולה
 אהבתו העבר. מהירהורי מתעורר כשהוא שאול הצהיר אותי,״
 כלכלי, עיתונאי שנים 14 היה שאול למציאות. אותו מחזירה הגדולה

 מיסעדה ופתח הכלכלה, ואת העיתון את עזב קם, אחד שיום עד
הראשי. הטבח משמש הוא שבה נווה־צדק, בתיאטרון

 שלבי את ההתבגרות, גיל את כבר שעבר אדם מביא מה
 כיוון לשנות המתאים, העיסוק אחרי והגישוש העצמי החיפוש
ראשי? לטבח מצליח מעיתונאי ולהפוך

 נתונה היתד. הגדולה אהבתו ברורים• הדברים אברון אצל
 כדי ניצל חופשותיו כל את לכתיבה. ולא למיטבח ומתמיד מאז

 לימוד. לצורכי נסיעה היתה לחו״ל נסיעה כל ועוד. עוד ללמוד
אחר. במיטבה השתלמות היוותה נסיעה כל

 פינותיו אל הגיע הוא העולם. ברחבי שוטט שנים במשך
 רשימות לערוך כדי לא — ובעט בפינקם מצוייר ביותר, הנידחות

שלו. המרשמים את לעדכן כדי אלא בינלאומיות פשיטות־רגל על
 ״למרות לבישול. אהבתו עם העיתונות את לשלב ניסה שאול

 הרעיון את אהבתי לא הנשמה, כל עם שעשיתי דבר היה שזה
זאת.״ לעשות העדפתי אוהב. שאני מה על לכתוב של

מיסעדה. לפתוח ברעיון העיתונאי־טבח השתעשע רבות שנים
 עם ״מקום לפתוח: רוצה הוא מקום של סוג איזה בדיוק ידע הוא

 מתישים חיפושים אחרי לב.״ ושובה ביופיו מקסים מקום אווירה,
 את להפוך לו וגרם אותי,״ שהדליק המקום ״את הכלכלן מצא

למציאות. החלום

כי ר חיים ד
ח מ ח ל שוור־ס מ־

 בעדי לצער האגודה
 את גיצחה חיים

השוורים. דדחמי
המל המופע ספרדית, ״פיאסטה

 !״בישראל לראשונה והמרתק, היב
 העיתונות דפי מעל המודעות זעקו

 הבטיחו האמרגנים .1978 באביב
 ד וסוסים, שוורים מספרד להביא

 תיזמורת־כלי־ ,רוכבים טוריאדורים
 הטורי- את וגם מסביליה, נשיפה

 אמר היו אלה כל הגמדים. אדורים
 ימים חמישה במשך להופיע דים

ביפו. בלומפילד באיצטדיון
 לא הפירסומים למרות אולם

 אחד, טוריאדור אף לישראל הגיע
 הסיבה התקיימה. לא והפיאסטה

 הילדה של התערבותה היתר.
אגו שמאחרי האשד, פרידשטיין,

הגב בישראל. צער־בעלי־חיים דת
ית כי הרעיון לשמע נזעקה רת

 אדמת־הקודש, על בשוורים עללו
 הגורמים לכל במיכתבים ופנתה

המופע. את למנוע כדי המוסמכים,
 לא דבר שום כי ראתה כאשר

 ברמן, אברהם האמרגן, וכי עוזר
 מהמועצה־לביקורת־ רשיון קיבל

 עלולים והשוורים ומחזות, סרטים־
 היא — רגע בכל לארץ להגיע
 זכרוני, אמנון לעורך־הדין פנתה

 לבית־הדיך שיפנה ממנו וביקשה
 מניעת- את ויבקש הגבוה־לצדק,

המופע.
 ה־ הבעייה השוורים. כשם

 נתקל שבה העיקרית מישפטית
 ממיש- פלדמן, אביגדור עורך־הדין

 בשם לציין היתד, זכרוני, של רדו
 יפנה שהוא הוחלט פונה. הוא מי

 לצער־בעלי־חיים, האגודה בשם
 לה,י־ העומדים השוורים של בשמם

 שאלה אולם באיצטדיון. טבח
 על-ידי נבדקה לא זו מישפטית

השו ,נשיא-בית־המישפט־ד,עליון
 את קיבל הוא לנדוי. משה פט

להח פרקליט־המדינה של הבטחתו
 למועצה־לביקורת־ הנושא את זיר

 שתבדוק כדי סרטים־ומחזות,
למו הרשיון מתן עניין את שנית

פע.
 בית־המישפט־העליון נשיא אך

 הרעיון: מיוזמי שיבטו חסך לא
 לשכנעני העותרים בידי עלה ״לא

 אני רחוק אך המופע. את לפסול
נו מגילוי נוחה הדעת כי מלאמר

 מבקשים שבו תת־תרבות של סף
ה הציבור את לזכות המשיבים
בחיקו־ לנו די לא כאילו ישראלי,

המו תרבות תת־ של אחרים יים
 כאשר גם. מחו״ל.״ בשפע באים

 התכוונו לא כי האמרגנים הסבירו
 ה־ שעושים כמו ד,שור את להרוג

להיל רק אלא בספרד, מטדורים
 שרגילים כפי לרצחו, בלי בו חם

 דעתו נחה לא בפורטוגל, לעשות
בצור אפילו ״אבל הנשיא: של
לגרום עלולים הם המעודנת, תם

 וסכנת ההמון של יצרים שילהוב
ציין. ברוטאליזציד״״

 ולמרות ונמשך, נמשך העניין
 לביקורת־סרטים־ומח־ שהמועצה

המו קיום את והתירה חזרה זות
 ולא האמרגנים, התייאשו פע,

 והמטאדורים השוורים את הביאו
 אגודת- עוררה לטענתם לישראל.

 עויינת קהל דעת בעלי־חיים צער
 ולכן רעה, דיבתם והוציאה נגדם,

 המופע את להביא טעם כבר אין
לישראל.

 כיום הוא הפיאסטה של המשכה
 בתל-אביב, בבית־מישפט־השלום

מיל חצי ברמן האמרגן תובע שבו
 לצער־בעלי־ מהאגודה לירות יון

רעה. דיבתו שהוציאה על חיים,
ת תנ ט מ פ ש מי ה ־ ת בי

 שיחרר התוגה במתגרצ
 את בית״המישפט

הפורץ♦ 7ש מכוגיתד
 הרגיל מגדר יוצאת רחמנות

 כלפי אבן־ארי אריה השופט גילה
 נתפס השחרחר הצעיר רדה. גיסים

 ובמכוניתו פתח-תיקווה במבואות
 מכשיר נמצאו ויליס, מסוג הישנה,

 שנגנבו אחרים ופריטים טלוויזיה
לדירה. בפריצה ערב באותו

 נעצר חם״, ״על שנתפס מאחר
ו המישפטיים, ההליכים תום עד

 בפריצה אותו האשימה התביעה
 לבית־ הובא כאשר ובגניבה.
ב באשמתו, הודה הוא המישפט,

 צבי עורך־הדץ סניגורו, עצת
 לבית־ הסביר רק הוא לידסקי.
 חד מישגה זה היה כי המישפט

 לשאת עומד הוא וכי בחייו, פעמי
 השופט חדש. דף ולפתוח אשד,

 מקצין- תסקיר ביקש אבן־ארי
בדצמבר שהוגש התסקיר, המיבחן.

השוורים מילחמת־ על המודעה
מחו״ל תת־תרבות של חיקוי

אכרון מיסעדן
גסטרונוס הפך העיתונאי

נווה־צדק, תיאטרון ממוקם שבו יחיאלי, בית־הספר של במיבנה
 לפתוח והחליט כחדר־האוכל ששימש הקטן האגף את אברון מצא

 אני זמן. שיקח דבר שזה לי ברור ״היד, שלו. המיסעדה את בו
 והם נחמדים לי ניראו התיאטרון של האנשים אבל מיהרתי, לא
 כיף היה דווקא לא לתיאטרון. כמיזנון וישמש שיפעל מקום רצו

להתאמן.״ כדי בקטן, להתחיל
 שאול פתח הישן במיבנה השיפוצים תחילת עם בבד בד

 האחרונים, הקיץ ימי- היו הימים לתיאטרון. הסמוכה המיסעדה את
 על ישבו כשאורחיה ענקיים, עצים לשני מתחת ניצבה והמיסעדה

 הציבוריים הגנים ואת השדרות את שפיארו לאלה הדומים ספסלים
שנים. לפני

 קרירים להיות הפכו כשהערבים העניין. של ה״טריפ״
 התיאטרון, לאולם הסמוך לחדר שאול נכנס בחוץ, לישיבה מדי

 הדבר הוא המקום, כמו שהשם, ״מאחר הקיוסק, בשם לו וקרא
ומחייב.״ יומרני הכי־פחות

 ספסלים עליו: האהובים בחפצים אברון ריהט המקום את
 אביו. של מבית־המרקחת תרופות וארון ישנות כרזות מגולפים,
 במיסעדתו והמגיש המבשל המסור, הטבח שכן קבוע, אינו התפריט

 בהתאם זאת עושה מעושן, וסלומון כבד־אווז כמו מעדנים ורק אך
אחרים. מטעמים בקיוסק למצוא אפשר יום שמדי כך למצב־רוחו.

 בפני נפרד, מוסד שיהיה ובר, מרהיב גן יהיה המיסעדה בפתח
בניו־יורק. מסיוריו שאול הביא שאותו רעיון — עצמו

 חלם שעליה המיסעדה את אברון יפתח מאי חודש לקראת
 לנסות לי ״הציעו שיחזור: בטוח אינו הכתיבה אל רבות. שנים

 מאוחר זאת אעשה אולי פעם. מדי ולכתוב הדברים שני את לשלב
 ירקות חותך במיטבח ביצירותיו כל־כולו שקוע הוא כרגע יותר.״

 נורא וזה הזה, העניין של בטריפ ״אני מרק: ומבשל חי בשר או
אותי. מלהיב

יודע, ומי זה. בדיוק זה שדמיינתי. ממה שונה היה לא ״זד,
?״ בניו־יורק — העולם בפיסגת הקיוסק של סניף אפתח עוד אולי

 שעדיין והשופט, חיובי, היה 1981
ש לעונש באשר בטוח היה לא

 רדה את בינתיים שיחרר יטיל,
כחוד כלוא שהיה אחרי ממעצר,

 מקצין־ נוסף תסקיר וביקש שיים,
המיבחן.

 התקופה את תשגיח. האשה
 ניצל ממעצר משוחרר היה שבה

 לאשה נשא הוא היטב. הצעיר
 למועד עבודה. ומצא חברתו, את

 ב- הזוג הופיע בגזר־הדין הדיון
 ל־ סיפרה והאשה בית־המישפט

 התחיל הטרי בעלה כי [שופט
 ושהיא קבועה, בעבודה לעבוד
 לרדד, פסק השופט עליו. תשגיח

ש שנים, שלוש של מאסר עונש
על־תנאי. כולו

 ביקש מהעונש, מאוד מרוצה
 טען הוא אחת. בקשה רק הנאשם

 זקוק הוא אשתו את לפרנס כדי כי
ש שלו, הוויליס למכונית מעתה

 שבתוכה המישטרה על־ידי הוחרמה
 התנגדה התביעה הגנוב. הרכוש

 שבה מכיוון המכונית, לשיחרור
 העבירה. ביצוע בעת רדה השתמש
 זמן־ ואחרי בדעתו, חכך השופט

 תהיה המכונית כי החליט 'מה
 הצעיר. לזוג בית־המישפט מתנת

 שהסתבכותו תיקווה הביע השופט
ו חד־פעמית, היתה הנאשם של

לפשע. ישוב לא הוא

כי ר אדם ד
ת ר די ר מ ד ב ח חו ר ל

גבה, קבצן סוס;/ דויד
 אחרי זרחרב חזר

 להאריך ביקש שלא
דירתו♦ חוזה את

עסידר חברת של התביעה כתב

 היד, בטבריה השלום לבית־מישפט
 מדירת לפנות דרשה החברה מוכר.

 את רבועים מטרים 32 של חדר
 סוסן, דויד הבלתי־מוגן הדייר
 חוזה את להאריך ביקש שלא משום

 לא הוא לכך בנוסף השכירות.
 את נטש שכר־הדירה, את שילם
 החברה. לפניות נענה ולא דירתו

 לדירה שזכותו טוענים הם לכן
פגה.

 בתביעת הכיר בית־המישפט
 באוקטובר 23ב־ שהוגשה עמידר

 פסק־ ניתן חודש וכעבור ,1979
 אותה בדצמבר הדירה. לפינוי דין

 לפינוי צו־הוצאה־לפועל ניתן שנה
הדירה.
 מבוגר הנראה 55ה־ בן סוסן דויד
ה בעינו עיוור קבצן הוא מגילו,
 עלה הוא בקושי. ושומע אחת,
נש ,1952ב־ מצפון־אפריקה לארץ

 טבריה, שליד צמח למעברת לח
 המעברה כשחוסלה בחקלאות. ועבד
בתחי הארץ. ברחבי מתגלגל החל

 אחר־כך בחיפה, סידור מצא לה
 חדר קיבל כצבע, עבד שם בצפת

 אחרי אחד, ויום שפר, במושב
 הוא נגנב, ותוכנה נפרצה שדירתו

 לתל־אביב. והגיע הצפון את עזב
 וחזר התימנים בכרם התגורר הוא

כצבע. לעבודתו
 משיגרון, מילדותו שסבל סוסן,
 עיניים, ומחלות שמיעה ליקויי
ו ׳60ה־ שנות בתחילת אושפז

 אז לעבוד. עליו אסרו הרופאים
 ומקבץ ברחובות מתגלגל ך,חל

נדבות.
ה. כנ ה ־  את ן0ו0 הכיר כך אי

 והם המיקצועיים, הבקשות כותבי
ל בקשות עבורו לכתוב התחילו

 זכד, הוא 1977 ביוני הוגן. דיור
 ב־ ב׳ בשיכון קטנטנה בדירה
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