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מדמיאניוק

 מתנהל בשקט
 מישפט בירנשדים

 לספר־ להגיע השמד
גיניס. של השיאים

 מזג־ יום באותו שרר בירושלים
לא מעל מעלות שלוש מקפיא, אוויר

 ירדו המחוזי בית־המישפט באולם פס.
 לא ההסקה לאפס. מתחת אל המעלות

 המישפט אבל נפסק, החשמל פעלה,
 !עורך־הדין של מישפטם זה היה נמשך.
הנא הלפרין, והבנקאי ברזל שמואל
 מאיים הוא מסובכות. בעבירות שמים

 במישפט חדשים לשיאים להגיע
הישראלי.

גם שישבה דורנר, דליה השופטת

דורנר שופטת
הששן את לכהן

 ובכפור, בחשיבה המישפט את לנהל
 מאדם, ריק כולו בית־המישפט כאשר

 מקור רועדים המישפט משתתפי ורק
באולם.

המו עורכי־הדין, של מיספרם גם
 התביעה את לשיא. מגיע בתיק, פיעים

 שימעון עורן־הדין — שניים מייצגים
 עורן״ ,הנאשם את סון. ואורית דולן
 אמנון עורכי־הדין מייצגים ברזל, הרין

 ואת בנקל. ויוסי כספי רם עברון,
 עורכי״הדין מייצגים הלפרין הנאשם

 עורכי־הדין ראש־לישכת רובין, יעקב
 דוני ושירה ויינשטיין יהודה בישראל,

ביץ.
 שרים־ שני במישפט הופיעו כה עד

 כהן־ ויגאל מרידור יעקב לשעבר,
 ח״כ, עדיין אז והשר־בהווה, אורגד,

 מאור, גליה גם הופיעה אולמרט. אהוד
 ומי הבנקים, על המפקחת שהיתה

 גולד־ אמנון הד״ר מאז, אותה שהחליף
שמידט.

עדו את עדי־התביעה סיימו השבוע
 דפי- 6000מ־ יותר הצטברו וכבר תם,

הפרו כל השוואה: לשם פרוטוקול.
 הגיע דמיאניוק של במישפטו טוקול

דפים. אלף 11ל־

חיים דרכי
הסמים גנני

 היו הגננים
 ורכן מרי חרוצים
סור□ התגלה

 סובלים גינה, שבחצרם בעלי־וילות,
האינ בגננים. ממחסור האחרונה בשנה

בתקו זה. במיקצוע גם פגעה תיפאדה
 שונים במקומות לעבוד החלו זו פה

 המגדירים צעירים, של קבוצות בארץ
 סטודנטים" כ״יוצאי־קיבוץ, עצמם את
 אמון. המעוררים רומים בתארים או

 הגננים של שרותיהם על קופצים רבים
עבודה. מלאות וידיהם האלו,

ברזל נאשם
י מהר לאמל

 דמיאניוק, איוואן ג׳ון של במישפטו
 מעולם רמה. ביד המישפט את מנהלת

 על השעון את לכוון ״אפשר איחרה. לא
 תחילת מאז עורכי־הדין. אומרים פיה,"

 אחד, יום אף חולה היתה לא המישפט
 ל־ שנזרק שבקבוק־תבערה, ולמרות

 המוצגים תיקי רוב את שרף מישרדה,
 בדחייה הצדדים זכו לא התביעה, של

כלשהי.
 פרטי־אי־ 26 הכולל כתב־האישום,

 לשם עמודים. 64 על משתרע שום,
 בלס דויד נגד כתב־האישום השוואה:

עמודים. שני רק תפס
עדי־תביעה. 132 הוזמנו למישפט
 בימים שבוע בכל מתקיים המישפט

 בבוקר 9 מהשעה ושלישי, שני ראשון,
רצוף. באופן אחר״הצהריים, 4 ועד

 רק ניתנות במישפט למשתתפים
 אחת, כל שעה חצי בנות הפסקות, שתי
 ולשתות ארוחת־צהריים לאכול כדי
 הפסקות־החשמל מחמת .10 של קפה

 השופטת חייבה בירושלים, התכופות
בסול להצטייד מקליט־הפרוטוקול את

 בזמן גם במישפט להמשיך כדי לות,
הפסקות־החשמל.

המשיכו החורף של הקפואים בימים
24

באח הציעה כאלה גננים של קבוצה
 נאות־אפקה בשכונות שרותיה את רונה

הג עצומה. בהצלחה וזכתה ותל־ברוך,
 והיש־ שתלו גרפו, עדרו, הצעירים ננים

 ל־ ,טיפלו שבהן הגינות, את ועשו קו
מוג שכר ביקשו לא גם הם פנינות־נוף.

בעלי־הבתים. על מאוד אהובים והיו זם,
 קרובת־מיש־ ,הווילות מבעלות אחת

 לפניו התגאתה קצין־מישטרה, של פחה
והרא המטופחת, בגינתה הימים באחד

 שהביאו החדשים השתילים את לו תה
 מטפלים הם כי הסבירה היא הגננים.

 לבקר ובאים ובחריצות, במרץ בגינה
 להיות צריכים אינם כאשר גם ולהציץ

בכלל. שם
ב אחד מבט שלח קצין־המישטרה

 סוד את מייד והבין הירוקים, שיחים
הגננים. של מסירותם

 עבודתם את ניצלו הללו כי מסתבר
 מסעי־מריחואנה. בשכונה לטפח כדי

הי מהשיחים נהנו התמימים האזרחים
מהעלים. נהנו והגננים פים,

 ליהנות ממשיכים היו שכולם יתכן
 התערב לולא לאורך־זמן, הזה מהסידור

הא השכונה כי וגילה קצין־המישטרה,
גדול. למטע־סמים הפכה לגנטית

 זו קסם. כמו עבר רגיל־הציור 9ך
ומדהימה. מרתקת פגישה היתה 4 1

 של ראשונים מאוד בשלבים כבר
 הודיעה להורים, בבית־הספר הקורס

 צפויים שאנחנו מיכל המדריכה לנו
 מקום שנמצא ושכדאי לתרגיל־ציור,

אותו. לערוך מתאים
 וכל ההורים נוכחים בתרגיל־הציור

 המשתתפות המישפחות של הילדים
 התרגיל את כקטנים. גדולים בקורס,
 הקבועה המנחה שאינה מדריכה מנהלת

אד ממכון אחרת מישהי הקבוצה. של
 ואת המישפחות את מכירה שאינה לר,

שבתוכן. היחסים
 אחר־הצה־ בשעת להיפגש קבענו

 מבתי־הספר. באחד פנויה בכיתה ריים
 שמנו המישפחות, שאר כמו ואני, שם

 למכשירי־ הסמוכה החנות אל פעמינו
 בריסטולים בשני הצטיידנו הכתיבה.

 ההוראה), היתה שתרצו,״ צבע (״בכל
 שישה של ובחבילה מיכחולים בשני

ציבעי־גואש.
הגי — וטף נשים בעלים, — הכל

בא מצויירים כשהם היעודה, בשעה עו
הת הילדים לציור. הדרושים ביזרים
 עם השנתיים בני באלה, אלה ערבבו

 במים־ להשתולל והתחילו ,10ה־ בני
 בינתיים הכינו ההורים בית״הספר. דרון
 מיש־ לכל שולחן לתרגיל. הכיתה את

 לאוכל שולחן חשוב: פחות ולא פחה,
ולשתייה.

 שולחן סביב התארגנה מישפחה כל
לבסוף רב. היה בחדר הרעש משלה.

 בתרגיל. הראשון השלב את הסבירה הה
 להחליט צריכה אמרה, מישפחה, כל

 ולקחת הבריסטול, צבע על כל קודם
 כל צריכה אחר־כך הערימה. מתוך אותו

 ורק הציור, נושא מהו להחליט מישפחה
 אלה, החלטות שתי שהתקבלו אחרי

בציור. להתחיל אפשר
 לבן, בריסטול על לצייר החלטנו

הערימה. מן אותו להביא נשלח ושם

 להרטבת מים עם קטנה כוס הבאתי שם,
 למלאכת ניגשנו וביחד המיכחולים,

הציור.
 היה פיקאסו של מהציורים בחלק גם

 מה לראות כדי דימיון הרבה דרוש .
 שלנו, בציור גם היה כך בהם, מצוייר

 אבל אבסטרקטי, מאוד היה הטרקטור
טרקטור. ספק ללא היה זה י

 שלהם הציורים את הכל כשסיימו
 ש־ ראיתי בחוץ, לייבוש אותם והניחו

 קצת בסיגנון ציירו אחרות מישפחות
מאיתנו. ריאליסטי יותר

 גלי גשם ^
ציפורים

 ביקשה התרגיל של השני חלק ^
המיש־ כל של מהילדים המנחה

 ההורים ומן במקומם, להישאר פחות
 הורים הילדים כל קיבלו כך להתחלף.

 הזה הקטע את אהב לא שם ״מאמצים".
 לא לכן שלו. הפרטית באמא רק ורצה

התרגיל. של השני בחלק השתתפנו
 מישפחה כל התבקשה עכשיו גם

 ״מאמצים״ והורים ילדים — מעורבת
 צבע איזה על כל קודם להחליט —

 על ואחר־כך לצייר, רוצים בריסטול
הציור. נושא

 לי היה נראה בלתי־מזויינת בעין
ההו התייחסו התרגיל של זה שבשלב

 זהירות, ביתר והילדים ה״מאמצים״ רים
ההו מן איש בחשש. אף ואולי בכבוד

באופן לכפות העז לא ה״מאמצים" רים
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 המהומה, על להתגבר המנחה הצליחה
 הבריס־ כל את לערום מכולם וביקשה

אחת. בערימה טולים
 פעמים הוזכר שתרגיל־הציור מכיוון

ומ בקבוצה, הפגישות במהלך רבות
 דבר, עליו לנו סיפרה לא שמיכל כיוון
 רב. במתח היינו כבר

המנ־ כאשר ביותר, מסוקרנים ישבנו

 רוצים אנחנו מה התייעצנו אחר־כך
 לרגע רב זמן כבר שהמתין שם, לצייר.

 בצבע, מיכחולו את לטבול יוכל שבו
שנ הציע הוא חסר״סבלנות. היה כבר
 אחר, משהו הצעתי אני טרקטור. צייר
 קצר- והיה בטרקטור, רק רצה הוא אבל
בציור. להתחיל רוח

עם ביחד קופסות־הצבע את פתחתי

אבל.״ נחמד, רעיון
 ספרים קור. פאול וצייר שכתב חדשים ספרים שגי קיבל שם

 ונחמד, ציבעוני ספר זהו הקסום״. ״גן-החיות נקרא האחד לפעוטות.
שונות. חיות המתאר
 קיפוד לסנאי, ציבעוני תוכי הופך שבו משעשע, גימיק יש נספר
 קצר הראשון שהדף כזה באופן עשוי זה ועוד. לתנין נחש לעכבר,

 מן הסנאי של זנבו קצה בעצם הוא התוכי של המקור וכך יותר,
הלאה. וכן הבא, העמוד
פשוטים. בחרוזים הכתוב חביב, ספר זהו

 כשלעצמו, נחמד רעיון בעולם". יפה הכי ״הצבע נקרא השני הספר
 קצת נצורה נו ומוצגים מומחשים שהצנעים אלא בחרוזים, וכתוב

 השמיים הוא הכחול השונות. ההמחשות בין רב קשר ללא מוזרה,
 הירק אינו הירוק אבל אש. הוא האדום השמש, הוא הצהוב והים,

 תפוז הוא הכתום וכך צפרדע. אלא אולי, צפוי, שהיה כפי והצמחיה,
 חומות. ועוגות שוקולדים אלא שציפיתי, כפי אדמה, אינו והחום
 השמיים, לדוגמת יותר מתאים וגשם, אפורים עננים הוא האפור
והאש. השמש

 נמיקרה דעתי אבל לדעתי. ביחד, מתחברים כל־כך לא הדברים
 וזה השתעמם, קצת ששם הוא שחשוב מה כל״כך. חשובה אינה זה

 נחמד שהרעיון מכיוון חבל, עליו. האהובים מהספרים אחד אינו
די וחשוב הצבעים. את לילדים להמחיש נ

״דביר״. בהוצאת לאור יצאו הספרים

 ה״מאומצים" ילדיו על דעתו את גלוי
 בהעזה נהגו לא מצידם, והילדים,
 הוריהם עט נוהגים שהם ובפינוק

הטיבעיים.
 הספיקו שבה הפסקת־זלילה, אחרי
 ובתרגילי־הת־ בריצות להוציא הילדים
 בשעת־ שאגרו האנרגיה כל את עמלות
שוב. התאספנו השקטה, הציור

הציו ניתוח לשלב במעגל ישבנו
 את הציורים שיקפו איך ראינו שבו רים,

 ה־ בתוך לילדים ההורים בין היחסים
מישפחות.

 שני את הביאה הראשונה המישפחה
הו עם הילדים שציירו זה — הציורים

 ה״מאמ״ ההורים עם שציירו וזה ריהם
 אמא, אבא, המנחה. ליד וישבו — צים"

 וחצי 4 בן ויונתן וחצי 6 בן שאול
 בחר מי שאלה המנחה בדויים). (השמות

 החלטה היתה שזו התברר הגליון. בצבע
 על לצייר רצה אמנם, יונתן, כולם. של

 כשהרוב כעס לא אבל צהוב, גיליון
 שבחרה הנושא הלבן. הצבע על החליט

 ושמיים גשם היה לצייר המישפחה
 איזה לכולם הראה שאול ופרי־הדר.

 מבני״ה־ אחד כל צייר מהציור חלק
 משהו היה אם שאלה המנחה מישפחה.

למישהו. שהפריע בציור
ליו שתגיד לאמא ״אמרתי שאיל:

ש לו אמרה ואמא יקשקש, שלא נתן
 בהתחלה לי והפריע שלו. לצד יעבור

שרציתי." כמו יצא לא כשהעץ
 ציירתי כי התבלבלתי, ״אני אמא:

 זה יתכן. לא וזה בגשם, עפות ציפורים
גשם לצייר החלטנו אז לשאול, הפריע




