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ויצירה סדומדן ציירת
שטה חצי יום כל לצייר

בדם *!!!□,ר

 משותקת ציירת
 מרגליה

ידייס הרמה מציירת

ה ברישומיה המרכזי המוטיב
 הוא סלומון שרה של מרתקים

מבי אותה רואים כאשר ידיים.
מדוע. נים

 בעלה עם המתגוררת סלומון,
 רגליה. בשתי משותקת בבת־ים,

גל בכיסא להשתמש חייבת היא
 בעבודתה. מתקשה היא כך וגם גלים
 איבה היא בריאותה מצב עכב

שעה מחצי יותר לעבוד יבולה
 אני שעה חצי ״אחרי ברציפות.

 ומקבלת בידיים זרמים מקבלת
כאבים.״

 סלומון שרה ושמר. שיתוק
 בת כשד,יתד, ילדים משיתוק נפגעה
 שנים כמה לפני חודשים. שישה

 ה- רגלה את ושברה נפלה היא
 כיסא־גל- אל שהורדה ועד שניה,
לוויני בבית כשנה שכבה גלים

שטיין.

 בגיל התגלה לציור בישרונה
אותה עודדו הודיה מאוד. צעיר

 היא יותר, להשתלם כדי לצייר.
אח בבת-ים, לאמנות במכון למדה

 הגבוה בית־הספר את שעזבה רי
שלמ בעצב, מספרת היא לציור.

 עידוד קיבלה לא היא מצבה רות
 צריכה ״הייתי לכיתה. מחבריה

 כדי לכיתה מביתה בעצמי ללכת
לציור.״ כן לחפש

 החלה שרה מציור. קאריירה
 ידידי בביתה. ציוריה את לאגור

 ו־ הרישומים את שראו מישפחה,
או שתציג עליה לחצו ציורי־השמן,

ב השתתפה היא בתערוכה. תם
קבוצ בתערוכה האחרונות שנים
 בגלריה פעמיים בפרנקפורט, תית

 קבוצתיות ובתערובות בתל־אביב
בבית־האמנים.

 אני בדיוקנות. מתעניינת ״אני
 של הבעתו ואת האופי את מבטאה
 לפסל התחלתי באחרונה האדם.

 הוא חיי חלום קטנים. פיסלונים
 של רגע בכל בציור. קאריירה

לעיפרון.״ פונה אני סנאי

חיים דרבי
ו&מואודתת זכדא־ו

 מישרד־השיבון
 כנקודות־הזכאדת הפחית

 מודדה אשה של
סיקצועה. מגדל לילה ואס
 דקות כמת במשך הסתובב האיש
שא כמה שאל הצנועה, בדירה

 ועל 9ה־ בן הילד על הביט לות.
 אל שוב פנה שהלך, ולפני אמו,
 ממשיכה ״את ליאני: אהובה האם,

ז״ בבאר לעבוד

 בנה, את חיבקה ליאני אהובה
ב והשיבה עליו. לגונו כדי כמו

הפסק שכבר יודע ״אתה שקט:
תי.״

 לחץ: הוא ויתר. לא הפקיד אך
ב כמארחת עוד עובדת לא ״את

?״ בארים

הפסק יותר. מארחת לא ״אני
 את לגדל רוצה אני זה. עם תי

 שיעזרו ביקשתי לכן שלי. הילד
הצעירה. האשה ענתה לי,״

 חזר במישרד-השיכון, פקיד האיש
 זמן- מסקנות. דו״ח עם למישרדו

 ליאני אהובה קיבלה אחד־כך מה
ש השיכון, ממישרד רשמית הודעה

נקו 1572ל־ זכאית שהיא נאמר בה
דירה. רכישת לשם להלוואה דות

 אך .1982 במרס 29ב־ היה זה
או שחקר הפקיד של ביקורו לפני

 ליאני לאהובה היו עברה, על תה
קר 240 נעלמו לאן נקודות, 1812  נ
ומדוע? דות

השי סיבת את לברר כשבאה
 געשה שהשינוי לה, הוסבר נוי,

 שביקר הפקיד של דיווחו עקב
ממ היא כי מסר ואשר בביתה,

בבאר. כמארחת לעבוד שיכה

מ יותר לפני 1 חריגים אין
 עם־ לעדי ליאני אהובה פנתה שנה

 אשדוד ראש־עיריית סגן שלום׳
עז וביקשה האיכלוס, על והממונה

ל במיכתב פנה עם־שלום רה.
 אשדוד מרחב מנהל בן־צבי, מאיר

ה את וגולל מישרד-השיכון, של
הצעירה, האשה על העובר סבל

 ליא- ״לאהובה :עם־שלום כתב
 הנישואין. לימיסגרת מחוץ ילד ני

צעי זוגות לתוכנית נרשמה היא
מת היא נקודות. 1812 וצברה רים

מב היא פרטית. בשכירות גוררת
 עמי־ חברת של דירה לקבל קשת

ש דבר חודשי, דידה בשכר גור
 הצורך את ומבנה ממנה יימנע
 מקום ולחפש חפציהם את לארוז

 הגד דבר שנה, מדי ■חדש מגורים
נפש. עוגמת להם רם

 כראוי מתפקד אינו גם ״הילד
 שנת־לי־ סוף בכל כי בבית-הספר,

 דירה לחפש האם צריכה מודים
 להסתגל מצליח שהוא עד אחרת.

ל לעבור עליו החדשה, לחברה
אחר.״ חינוכי מוסד

 הנושא להביא דרש עם־שלום
ה העירעורים לועדת בדחיפות

 לאהובה ■תאשר שזו כדי קרובה,
חודשי. בשכר דירה
 ממחוז שהתקבלה התשובה אך

 איזור השיכון, מישרד של המרכז
 העירעורים ״ועדת אמרה: הדרום,

לקב בקשתך את לדחות החליטה
האחרו בפעם בשכירות, דירה לת
 לחריג הצדקה כל שאין מאחד נה,

מהקריטריונים.״
שתקבל הוסבר ליאני לאהובה

לרכי שקל אלף 170 בסך הלוואה
דירה. שת

 לאהובה גורמדיים. מגורים
 יכולה אינה היא חסכונות. כל אין

 לא כי מבנק, נוספת הלוואה לבקש
 הכסף להחזירה. במה לה יהיה

 לה להלוות מוכן שמישרד־השיכון
לה. לעזור יכול לא

 עבדה כשהיא שנים, כמה לפני
נלקח אשדוד, של בבארים עדיין

 הסעד, לישכת על-ידי בנה ממנה
 שב עכשיו אומנת. למישפחה ונמסר
ל רוצה אינה והיא לאמו, הילד
שוב. אותו אבד

 מ־ דתית למישפחה בת אהובה,
 ■בהיותה הבית את עזבה בני־ברק,

 בנה. נולד 19 בת כשהיתה .14 בת
 לשוב לא כדי מאמצים עושה ״אני

ל התחלתי הקודם. חיי לאורח
פוח אני אבל בבית־חרושת, עבוד

 מגורים להבטיח אוכל שלא דת
 מוועדת קיבלתי לבני. נורמליים
 חודשית עזרה העליונה׳ האיכלוס

 בשכר כהשתתפות שקל, 3000 של
 אך לשנה, דירה, שכרתי דירה.
 נשאר ובני אני חודשים כמה בעוד
 לדידה פלשתי קורת־גג. ללא שוב

 אותי עצרו אך ענזיגוו, של ריקה
 איזה במישטרה. תיק לי ופתחו

 אם זכאות נקודות 1572ל־ יש ערך
 הלוואה לקבל אפשרות לי אין
 עבורי לדירה זקוקה אני ? כזו

 ולא יחד שנשאר כדי בני, ועבור
שוב.״ נפרד

 אין בשלו: השיכון מישרד אך
חריגים.

מישפט
חשיש תנלורת ר^ווים

לערכי רימונים מכר
וחשיש כס!! תמורת,
 נמצאו השנה אוקטובר בחודש

בפתח- ביטון, ניסים של בביתו

 של רסס רימוני שני תיקווה,
ד ידעה כבר המישטרה צה״ל.  נ
 כי מעזה, נבאהין, מווזמד ג׳אבר
 הפעם רימונים. מביטון קנה בעבר
למ המילואים איש הצליח טרם
 גנב שאותם הרימונים, את כור

 ב־ בצה״ל, האחרון שרותו בעת
מילחמת-הלבנון.

 ביטון מכר כבר בעבר פעמיים
 כי שהודה מעזה, לערבי רימונים

 ב־ הקשורה לכנופיה משתייך הוא
תמו פיגועים. תיכננה ואשר אש״ף

 בכסף הערבי שילם הרימונים רת
הו ביטון !נגד כתב־אישום וחשיש.

שפי דורית התובעת על־ידי גש
 נשק, הובלת של עבירות על רא,

 על רימונים. וגניבת חשיש החזקת
ל צפוי הוא הראשונה העברה
מאסר. שנות עשרים

ה י ^ י ל ב ת א ה

חסמים ומחיר
 כמחשכ צויד יש האם

 חישוב לערוך כדי
הסמים? מחירי

 על התנפלו הסמים מיחלק אנשי
 בית״ ליד חברו ועל בוחבוט דויד
 השוטרים אותם. ועצרו ביפו, קפה

 ערכו הם כי בבית־המישפט סיפרו
 הידוע זה, בית־קפה על תצפית

 בוזז־ את ראו וכאשר כתחנת־סמים,
 הבינו לסימטא, ויוצא מגיע בוט

 סמים עיסקת לערוך עומד הוא כי
 שנערך חיפוש אולם אותו. ועצרו

ב סמים. סימני אפילו גילה לא
 אמנם נמצא בוחבוט של כיסיו
בש לירות מיליון רבע של סכום
 שום היה לא אך ודולרים, קלים
נוסף. דבר

 סמים שחיפש המישטרה, כלב גם
 רק ומצא דבר, גילה לא במקום,

 על מוטלים שהיו מחשבי־כיס שני
הגברים. משני במרחק־מה הארץ

 בבית- ז־ מיליון רכע זה מה
לע קצידהמישטרה ביקש המישפט

 לעיסקת בחשד השניים את צור
חו החל עמית נתן השופט סמים.

הנסי על איש־המישטרה את קר
 בין הקשר ״מה המחשידות: בות

 ?״ סמים עבירות ובין מחשבי־הכים
 היתה שלא המישטרה, ואיש שאל,

 מאחר כי להסביר ניסה תשובה, לו
ב מחושבים היום הסמים שמחירי

להי הסוחרים נאלצים זר, מטבע
 את לעשות כדי במחשבים עזר

 השופט אך המסובכים. החישובים
 כי העיר כן וכמו זו, השערה דחה

 אפילו דוהרת אינפלציה של בימים
כבר לירות מיליון רבע של סכום

 אני ״אמנם בגודלו. מדהים אינו
 כאשר ברחוב להתהלך נוהג איני

השו אמר כאלה,״ סכומים בכיסי
במ חשוד נראה זה אין ״אך פט,

טעו את השופט קיבל בכך יוחד.״
 ושיחרר מקרין, דרור הסניגור, ני

עצמית. בערבות בוחבום את

חאלוה■□ בן
 הוא כי מען העציר
 ואין אלוהים גכיא
דרכון♦ להציג עליו

 המי׳שט־ אנשי שהצליחו מה בל
 הצעיר הגבר של ■מפיו להוציא רה

 אזרח הוא כי היד, ויפד,־התואר
 ■בחברת לישראל בא ארצות־הברית,

 כאשר משיח־אלוהים. והוא ט־וו־א
 אמצעי או דרכון להציג התבקש

 גם זאת. לעשות סירב אחר, זיהוי
ש האמריקאית, השגרירות אנשי

ו העציר עם לדבר כדי הוזמנו
נכש זהותו, על פרטים מפיו לברר

 איתו ליצור הצליחו לא הם יגם לו.
קשר.
 מזוקן עמד, וכך השכטים. כל

׳לפ מהודרים, ביגדי־ספורט ולבוש
באנג וחזר מץ משה השופט ני

 הוא ״אלוהים :דבריו על לית
 של ונביאו בן־אלוהים אני זהותי,
 יד המתורגמן חזר כאשר ישו.״
 התכעס דרכונו, על אותו שאל

 חוזרים אתם ״מדוע ואמר: העציר
 אלוהים הדרכת? לעניין הזמן כל

 לעלות העולם מכל ליהודים קורא
 נולדתי יהודי, אני גם ׳לישראל.
יכו ישראל שיבטי כל בישראל,

 יהודה. רק לא לארץ, לחזור לים
לכאן.״ יעלו שמעת וגם בנימת גם

ה את מלהבין שנואש השופט
 להסתכלות, לשלחו ציווה עציר,

 התכעס העציר כך. על לו והודיע
 השולח, פחדן הוא השופט כי ואמר
 יד! הוא כאשר לבית־חולים, אותו

חולה. שאינו היטב דע

יש מדינת תפתור כיצד מעניין
התמ העולה של בעייתו את ראל

הוני.

ח ד ס מ ה ה ו מ ו ע א

 שנידון אחרי שגה
 התפרצות ך7

 כקש7 הפרקלימות נזכרה
המכונית. החרמת

 חודש לפני שוחרר שרעבי יואל
 שריצה אחרי מבית־הסוהר, וחצי

על וחצי שנתיים של עונש־מאסר
)56 בעמוד (תמשך

ליאני מארחת
ישנה כל מגורים להחליף

91 2561 הזח העולם


