1

ן
חתמו על שטרותיה .אלה ,שערבו לקאטי
בתום לב ,מצאו את עצמם במצב של
יאוש.
ידידה אחת ,שערבה לקאטי על סכום של
כ־ 6000ל״י ,מצאה את משכורתה מעוקלת.
לאחרים עיקלו רהיטים או חייבו לשלם
במזומן את דמי הערבות בפקודת בית־
המשפט .לרוע המזל היו הידידים־הערבים
שכירים החיים על משכורתם .אלה ,בצרתם,
פנו אל יורם וקאטי בזעקות עזרה.
אלא שלא היה ביכולת הזוג מטמור להו
שיע .כסף לא היה להם .הם נדחפו למצב
בו נאלצו לשקר ,לדחות את נושיהם ול
הימלט מפניהם.
בתוך כל זה המשיכו לנהל את אורח
חייהם הרגיל .בין השאר ערכו אף מסיבות
בדירתם .כשידידיהם תמהו על כף ,הסבירו:
״אנו מוכרחים לעשות זאת .קאטי נמצאת
בדפרסיה.״ ידיד משפחה אחד ,שבא לתבוע
מהזוג סכום של אלפיים לירות שניתן כ
הלוואה ,מצא אותם יושבים ואוכלים ארטי־
שוקים.
״לא יתכן שלנו יעקלו את המשכורות
והם ימשיכו להוציא כספים בצורה זאת,״
טענו הידידים ,״יורם הוא אומנם סופר,
אבל במצב כזה אין לו ברירה — עליו
ללכת לעבוד!״

★ ★ ;★
״זה נורא לא נעים"
ן* שוב ,כשהדברים הגיעו עד לנקודת
| משבר ,בא הגואל מכיוון בלתי צפוי.
הפעם היה זה עורך־הדין החיפאי יהודה
בן־יהודה ,שלפני שנים מספר נשא לאשר,
בתו של מיליונר אמריקאי ,זכה בירושה
גדולה .בן־יהודה השקיע כספים בעסקים
שונים ,בין השאר בבניין מלונות .קאטי
הצליחה לעניין אותו להיכנס עימד ,לשות
פות לעסקי אופנה .הם תיכננו פתיחת שר
שרת חנויות ביגוד בכל רחבי הארץ .בשלב
ראשון היה בן־יהודה צריך לקנות את חלקו י
של שמואל פינקלשטיין בשותפות עם קאטי
ולפתוח מחדש את חנותה שנסגרה .על סמך
ההסכם עימו ,הגיעה קאטי לפשרה עם
שותפה ,התחייבה להחזיר לו את הכספים
שלוותה ממנו .בן־יהודה אף הבטיח לעזור
לקאטי לחסל את כל חובותיה האחרים.
אולם ,כפי שהסתבר ,לבן־יהודה ■יא היה
מקור כספים בלתי־אכזב .חמו המיליונר,
השאיר לו את כספו מופקד בידי נאמנים
בארצוודהברית .בן־יהודה היה צריך ל
שכנעם ,שכדאי להשקיע כספים בעסקי ה
אופנה עם קאטי ,יצא לארצות־הברית .הוא
מינה נציגה אישית ,דליה מיכאלי ,בידיה
הפקיד שטרות בסך  11אלף ל״י לניהול
החנות של קאטי.
הנושים לא היו מוכנים להמתין עד שבך
יהודה יחזור .הידידים הערבים ,שנשארו
מעוקלי משכורת ,גם הם לא יכלו לחכות.
קאטי מצאה את עצמה לחוצה אל ה
קיר•
״לי לא היה הדבר איכפת,״ הסביר יורם
מטמור ,״אבל קאטי בסופו של .דבר היא
אשה ,ואשה בהריון .היא הגיעה למצב של
התמוטטות עצבים".
וכך ,בהסתר ,מבלי שאיש ידע על כך,
עזבה קאטי מטמור את הארץ בדרכה אל
אמה בניו־יורק .האם ,שעזבה את הארץ
במצב דומה ,אחרי שהשאירה כאן חובות׳
היא כיום בעלת הכנסה מוצהרת של אלף
דולאר לחודש .היא הסכימה לשלוח לקאטי
את דמי הטיסה ,כדי שזו תבוא אליה לפ
תוח עימד ,יחד עסק בניו־יורק .כי האם
מדברת הונגרית בלבד ,שפה שהיא פחות
שימושית בניו־יורק מאשר בתל־אביב.
״אין זה נכון שקאטי ברחה,״ אמר בעלה
שנשאר בארץ .״אנו משלמים את החובות
לאט־לאט ,ונשלם אותם .יש לנו כ־ 10אל
פים ל״י חובות פרטיים ,ואלה הם החובות
שלוחצים ביותר .כל שאר החובות זה ענ
ייני ביזנס.
״ברור שזה נורא לא נעים שזה קרה
דווקא לידידים שלנו ,אבל זו הסיבה העיק
רית שקאטי נקטה בצעד דראסטי .הדרך
היחידה להחזרת החובות היא שהיא תהיה
שם ותשלח את הכסף .זה יקח כמה חוד
שים .לא הייתי מסכים לצעד זה לולא היתד,
קאטי בהריון .אם היד ,עלי לבחור בין ה
מאמרים המופיעים עתה בעיתונים לבין זה
שקאטי תפיל ,אני בוחר באפשרות הראשו
נה .אני עצמי לא אעזוב את הארץ כל זמן
שקאטי חייבת כאן פרוטה אחת .אילו היה
בדעתי לעשות זאת ,הייתי יכול כבר היום
לשבת בניו־יורק ולעזור ליגאל מוסינזון
בטיוח.״
למחזאי יורם מטמור היה זה המחזה ה
ראשון שלו ששבר את הקופות .לרוע ה
מזל היו הקופות שנשברו — קופותיהם
של ידידיו הטובים ביותר.

אנשים
עיתונאי בנרתיק מצנח
ראש הממשלה דויד כן־גוריון היה
טרוד השבוע בעניין חשוב .זקן חדרתי פנה
אליו במכתב ,ביקש לעוץ לו עם העמידה
על הראש אינה מזיקה לבריאות .ביג׳י
השיב לזקן במכתב ארוך ומפורט בו ציין
את כל המעלות שבעמידה על הראש .לעצ
תו ,אין תנוחה זו מזיקה לבריאות בכל
גיל ,וזאת בתנאי שאין מחלות קודמות.
״אם היו לך מחלות קודמות ,אל תבוא
בטענות שזה בגלל העמידה על הראש,״
כתב לזקן  . . .את עולה של הקואליציה
נאלצה לשאת שרת־החוץ גולדה מאיר
בביקורה האחרון בארצות־הברית .היא הוז
מנה על־ידי אירגון נשים של פועלי אגודת״
ישראל להשתתף בתצוגה של פיאות נוכ
ריות .גולדה ניסתה לדחות את ההזמנה ב
נימוס בטענה שהפעילות המדינית תמנע מ
מנה להשתתף בתצוגה החשובה .אולם נצי
גות האירגון לא ויתרו .״מפלגתנו חברה
בקואליציה,״ טענו ,״ואנו דורשות את חל
קנו בשרת־החוץ״ •  . .בישיבת הממשלה,
שנערכה השבוע ,הוטל על שריד,שיכון יד
סן־ אלמוגי להיות אחד משני השרים ש־
מונו על פיזור האוכלוסיה במדינה .העיר
על־כך שר־ד׳,משפטים דב יובן? לאלמוגי:
״עד עכשיו ידעתי שאתה מומחה לאירגון
הפגנות .אבל שאתה מומחה גם לפיזור ,זה
חידוש בשבילי״  . . .שר הסעד ד״ר יוסף
בו רג העלה השבוע זכרונות מתקופת
היותו סטודנט בגרמניה .בין השאר היה
עליו להיבחן בידיעת כתביו של אדולף
היטלר .כאשר הגיע למיבחן ,סיפר בורג,
חמל עליו הפרופסור שלו ואמר לו :״אני
מניח שאתה בקי בכל כתבי הפירר .עכשיו
אני רוצה לדעת מה אתה יודע על רוסו״
 • • .זכרונות מאותה תקופה העלה גם
הפרופסור לחינוך ,עקיבא ארנסט סי
מון .באחת ההרצאות ששמע ,הגדיר ה
פרופסור שלו את המונח ״זוהמה״ באמרו:
״זהו כל חומר שלא במקומו ,כדוגמת ה
יהודים בגרמניה.״ סימון שיסע אותו ב
קריאה :״טבעת־זהב באשפה אינה זוהמה!״
ועזב את האולם  . . .כאשר הוצג כתבו
הצבאי של מעריב ,אורי דן ,בפניו של
פראנץ־־יוזף שטראום ,סופר לשטראוס
כי בזמנו היה דן קצין צנחנים .שטראוס
מדד את דן מכף רגל ועד ראש וציין:
״אצלנו כל צנחן יכול לשאת אותך בנר
תיק המיצנח שלו״  . . .בוועידת הקבלנים
שנערכה בנתניה ,אמר הקבלן הירושלמי
זאב פרוסק  :״אומרים שאנחנו מתעש
רים על־חשבון הציבור .איזו הכללה זו?
לפני שלושים שנה עבדתי בסולל־בונה עם
אחד שכיום הוא מנהל שם .יש לו עכשיו
דירה חדשה ,רהיטים חדשים ואשד ,חדשה.
אני הסתפקתי במה שיש לי״  . • .סרופ־
סור ברוד קורצווייל נשא השבוע הר־
צאר ,בבית־הילל בירושלים .כאשר התקרב
הזמן שהוקצה לו לסיומו ,העיר אחד מ
מארגני האספה את תשומת ליבו של ה
פרופסור לכך .קורצוזייל נעץ באיש מבט
זועף וגער בו לעיני כל :״סמרטוט ש
כמוך ,בור ,התנדף מכאן!״
★

זמרת יאנה
סיור עם תעסוקת מלאה
שרין ,שכובדה קודם לכן בגלידה מקומית
ממחלבת שטראוס ,השיבה מיד :״אני לווקא
אוהבת את שטראוס!״ • • • בינתיים הס
תבר כי אביה של שרין ,מואייד איב־
רהים )ולא כפי שפורסם בטעות :עואד(,
אינו רק פקיד העוסק בהערכת מיסיהם של
אזרחי חיפה .בשעות הפנאי שלו הוא גם
פייטן .לאחרונה אף הוציא לאור את קיבץ
שיריו בערבית ,הנקרא בשם ממעמקים ,בהם
מורגשת השפעת מוצאו הפרסי  . . .אי
לנה רובינא דחתה הצעה קוסמת ל
סיבוב הופעות כזמרת באירופה .לפני מספר
שבועות הציע לה ישראלי ,שהוא בעל
מועדון־לילד ,בגרמניה ,לערוך לה סיבוב
כזה .כאשר שמעה אילנה כי בין השאר
יהיה עליה להופיע גם בגרמניה ,דחתה את
ההצעה • • • הצייר הצעיר דויד שריר,
המצייר את התפאורות להצגת ברכט במל
חמת העולם השניה ,שתועלה בקרוב באהל,
בילה לאחרונה את עיתותיו בעיסוק מדכ
דך למדי .הוא ישב ימים אחדים בבית יד־
ושם ,בדק מיסמכים ותצלומים שונים כדי
ללמוד לפרטי פרטיהם את מדי־הקרב ה
נאציים ,אותם עליו לתכנן עבור ההצגה.
תוך כדי מחקר נודע לו כי ישנו בארץ
אדם מסויים ,שביקר בנעוריו באקדמיה צב
אית נאצית .הוא קפץ על המציאה ,גילה
את האיש ,סחט ממנו את כל הפרטים ה
דרושים לו לעבודתו • • • השחקן ע מו ם
מוקדי ,שיחד עם אשתו פני ,יסד תיאט

רון נוער בשם שחרית ,וביים את תוכניתו
הראשונה חיוך רציני ,נאלץ ,עקב כך ,לבלות
לילה בתוך טנדר עמוס אביזרי במה .עמוס,
שהופיע אותו ערב עם התיאטרון הקאמרי
בירושלים ,חזר לביתו ,גילה כי הטנדר ,בו
היו כל תפאורות תיאטרונו החדש ,עומד
פתוח ליד ביתו .הוא חמל על הנהג ,ש
הוא שכנו ,ובמקום להעירו ,טיפס על ה
מכונית ונשאר ללון בה עד אור הבוקר
• • • הבמאי הישראלי היי קיילום ,השו
הה עתה בארצות־הברית ,קיבל הצעה לביים
מחזה ישראלי באוף ברודביי • • • ע ד ישרא
לית ,שלא תחזור במהרה ,היא הקוסמטיק
אית עליזה עולש ,הלומדת עתה איפור
ועובדת באולפני■ ההסרטה של חברת אן.־
בי.סי .בניו־יורק .היא הפכה עתה למאפרת
האישית של הכוכב הידוע הנרי פונדה
• • • אורחת פתע בישראל היא הזמרת
הבריטית י א נ ה ג א רד ,שהגיעה ארצה על
סיפון האוניה ירושלים ,שחזרה מסיור ב
נמלי הים השחור .יאנה זכתה בפירסומת
המכתירה אותה כמי שנבחרה לאחת משש
הנשים היפות בעולם .אולם מסתבר שלא
היתד ,זו בחירה רישמית .הצייר האיטלקי
המפורסם א נ גו ני ,שהוזמן לבריטניה כדי
לצייר את המלכה אליזבס ,נשאל על־ידי
עיתונאים מי לדעתו הן שש הנשים היפות
בעולם ,והוא שהכליל ברשימה גם את שמה
של יאנה .בינתיים זוכה יאנה בישראל ל
תעסוקה מלאה .ביום אחד בלבד היו לה
 3הקלטות־רדיו ,והופעות במועדוני־הלילה
עומר־כיאס וצברה • • • מנהל הסופרכל,
נ ת ן פ לג ,החליט לערוך שבוע מכירות
מיוחד לגימנזיסטיות ,שיכלול גם תצוגות
אופנה מיוחדות עבורן .מה שהניע אותו
לכך היה זיכרון נעורים מהתקופה בה יצא
עם גימנזיסטית ,שקיבלה חבילת־בגדים מ־
ארצות־הברית ,וכשבאה בשמלה אמריקאית
לגימנסיה ,הוחרמה על־ידי חברותיה .כדי
למנוע מנערות גימנסיה אחרות חרם דו
מה ,החליט פלג ליצור להן אופנה מיוחדת.
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• סגן שר הכטחון ,שמעון פרס,
על ביקורו של פראנץ־יוזף שטראוס :״מס
פר הידידים שלנו הולך וגדל .אולם הידי
דות — הולכת ופוחתת.״
• הגברת שטראוס ,רעייתו של
פראנץ־יוזף ,על הפגנות המחאה שנערכו
נגד בואו של בעלה :״סיפרו לי שהיו מפ
גינים שבקושי היה בהם כדי למלא חצי
אולם קולנוע רגיל! אילו היתה כל תל־
אביב יוצאת להפגין נגדנו ,זאת הייתי
מבינה.״
• הפיזמונאי דירי מנופי ,על
משה דיין :״לא נזכיר גנראל רב כבוד ו
תהילה  /שהראה כישרון מנהיגות ובקי
אות  /והורד )תוך כדי שנת תקציב רגי
לה(  /לדרגה של שר־צחקלאות.״

תמונת השבוע
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דילח ב טנדר פתוח
יוסף )״בומבה״( צור ,אחד המפיקים
של הסרט הישראלי אשת הגיבור ,נפל ה
שבוע בפח שכרה לעצמו .היה זה אחרי
שהוחלט לערוך מחדש את צילומי שריפת
הענק המופיעה בסרט ,שלא הצליחו ביותר
כשנערכו בעמק הירדן .הפעם אורגנה ה
שריפה הגדולה ליד כביש תל־ברוך .בומבה
הזעיק את המשטרה כדי לפזר את המוני
הסקרנים שהתקהלו ליד הכביש לחזות ב
דליקה ובר,סרטה .כאשר באה המשטרה ,לא
מיהרו השוטרים כל כך לפזר את הצופים
הסקרנים כשם שמיהרו לרשום לבומבה
דו״ח על שביים שריפה מבלי לקבל רשות
מוקדמת על־כך מהמשטרה • • • לרגל יצי
אתם של מפיקת הסרטים מרגוט קלאוז־
נר והשחקנית בתיה לגצט לפסטיבאל
הסרטים במוסקבה ,נערכה השבוע מסיבה
חגיגית .באותה מסיבה נראתה בתיה כש
היא משוחחת עם הנספח התרבותי בשג
רירות הסובייטית בשפה הרוסית .התברר
כי לרגל נסיעתה למדה בתיה במיוחד את
השפה ,רכשה אוצר בן  500מילים .אולם
הנספח התפעל בעיקר ממיבטאה .״זאת לא
חוכמה,״ הודתה בתיה ,״את המיבטא רכש
תי עוד כשלמדתי בסטודיו של הבימה״
• •  .במסיבה שנערכה השבוע בנהריה ל
נערות שזכו בתארים שונים בטכס בחירת
מלכת היופי ,נשאלה בין השאר נערת ישר
אל שרץ איכרהיס לדעתה על שטראוס,

מוות כמבונית־הספורט  :קציר־הדמים של התנגשות כרמת־אכיב ,ליד
תל־אכיב .מבונית־ספורט בריטית נמוכה התנגשה במשאית־ענק מדגם
מק־דיזל .בתמונה נראה נהג מכונית הספורט ,אבי ברדרמן ,במצב של
חוסר־הכרה מאחורי ההגה ,כעוד הנוף פטרובר ) (42שובב משמאל,
דקות מעטות לפני שנפח את נשמתו .משמאל מדרגות הקבינה וטאנק
הדלק של המשאית הגדולה .מימין ניראים שיכרי מכונית־הספורט.
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