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ס״, הספרים בחנות להשיג ניתן טו  ,אלנבי ״לו
 ת״א 28061 ד. ת. באמצעות או ת״א, ,101

ל״י). 15.—י סך (לצרף

■■■■■■ נאדל דו׳יח ■■■
)37 מעמוד (המשך
 אדירה, ממלכה הו;א בישראל הבשר ענף

 מ׳מנ־ וגיבוי ׳סיוע המקבלת ׳מאד, !מושחתת
 בתוך ודתיים.1 עירוניים !ממלכתיים, !גנונים

 שניתן הדברים כל מתרחשים זו !ממלכה
ביותר. הפרוע בדימיון להעלות

בין ׳נעות שהכנסותיהם סבלי־יהפשר,
 רשומים בחודש, ל״י 20,000ל־ ל״י 10,000

 והל* זעומה, הכנסה ׳בעלי כשכירים בחלקם
 ואין רישום, בשום מופיע אונו הניכר .קם

 ״מסתובבים״ הבשר בענף ימס. תיקי להם
 אלא לי ואין תיקי־מס, ללא אנשים אל&י

 דו־ הכנסות בישראל העובדים לכיל לאחל
לשלהם. ימות

הוזודמות הנשים
 המרב* שכה הלי פירסימה 24.3.75 ך*
 ל׳טע- דיברי־תשובה לסטטיסטיקה זית •■4

סי על ההסתדרות למזכ״ל בתזכירי נו׳תי,
 זה בפרק בישראל. הסטטיסטיקה לופי
 הדיש* לאחוז הקשורים בסעיפים ירק ניגע

בת האזרחי. כוח-העבודד. של הנמוך מי
 של ההשתתפות אחוזי יכי נאמר, שובה
— 1968ב־ :היו בכוח־העבודה נשים

 הנשים מתוף ,30.87־ — 1971ב- ,28.87
 נהוג כעולם אכל .14 לגיד שמעל
 העובדות שיעור!הגשים את למדוד
 ואז הגשים, אוכלוסיית כלל מתוך

 ריש■ עוכדות, כישראל בי מתברר,
מהגשים. 20״/״;:. רק מית,
הע איריגון של הסטטיסטי השנתון לפי
 של חלקן היה ,1972ומ־ הבינלאומי בודה

 אוכלוסיית כלל ׳מתוך העובדות, הנשים
כדלהלן: ,1970 בשנת הנשים,

477 ברית־המועצות
4070׳ פולין
390/0 יפאו

367 אוסטריה
33.47׳־ תורכיה

32/ס ברייטניה .6 0
30.27־ ארצות־הברית

30.27 המערבית גרמניה
29.47, .צרפת
27.970 הודו

26.37 שודיץ
20.37! ישראל

 ומרי- אוסטריה פולין, לגבי המייספוים
 את מקטינים הסתם ומן יותר ושינים מניה
העובדות). הנשים אחוז

הישרא במייספר מישהו מאמין האומנם
 מחשבים האמת טישטוש לשם אד לי?

 ומתקבל שבעולם, מזו שוינה בשיטה אצלנו
סביר. נימעט הנראה מיספר

 אחוז ירד 1974 בשנת כי לציין, יש
מכ האזרחי, לכוח־העבודה המשתייכים

 ,48.57ל'ג ׳14 לגיל שמעל האוכלוסיה לל
 — וזאת בעולם, הנמוך אולי, שהוא, מיספד

 דווקא עובדות. בידיים ומהסור של ,בתקופה
 של בחלקן יציבות קיימת הנשים בקרב

 מקומות לנשים אין (כי רישמית העובדות
 חלקם ואילו נוספים), ״שהורים״ ,עבודה,

 ממשיך יישומית העובדים הגברים של
 הגברים (מכלל 1973־1׳ 68.37מ* לרדת
 היכן ער .1974ב־ 667ל* ),14 לגיל שמעל
 הלישכה שגם כרי לרדת, זה מיספר צריך

 ״תופשים״ מיספריה כי ׳תבין, לסטטיסטיקה
 הגיעה אולי בלבד? הלבנה הכלכלה את

הלאו ב״ישות תכיר הלישכה שגם השעה
? השחורה כלכלתנו של מית״
 במיספר העלייה בגלל כי נניח, יאם

תל של ובמיספרים לצבא־קבע המגוייסיס
וג תיכון (בחיניוך עובדים שאינם מידים
 האזרחי כוח-ר,עבורה של הלקו ירד בוה)

יח ,617ל*־ 607,ביו למשהו 637י—627מ־
 המיספר להשלמת 127, עדייו לנו סרו

 48.57, ביו לכוח-יעבודה הטוען הרישמי,
 מיליון) 2.13( ומעלה 14 מגילאי 127,בלבי•

איש. 277,000 ,פירושם
 אותן (שגם עוזרות־הבית את ננכה אם

 אך סטטיסטיקה, לכל כמובן, להכניס, יש
 אפשר נורמלית ׳במערכת הכנסה מיס לעניין

של לטדד־וגודל שוב נחזור להשמיטן),
 120,כ־ססס מהם נעלמים, ׳מפרנסים 200.000

שכירים. 80,000־1 עצמאים הם
 הכנסתו את לקבוע במובן, מאד, קשה

 אם אך מגוון, פה ציבור של הממוצעת
 עצמאי שיל הממוצעת הכנסתו את נחשב

בחו ל״י 8,000מ־ יותר מעט לפי ״שיחור״
 שאנו הרי בשנה. ל״י 100,000 שהן דש,

שנ הכנסות בהעלמת כאן דנים
 שלא ל״י, מיליארד 12 של תית

העלמת־מס. היא ממחציתה פחות
 של הממוצעת הכנסתו את נחשב אם
שהן בחורש, ל״י 2,500 לפי ״שחור״ שכיר

 כהע־ שמדובר הרי בשנה, ל״י 30.000
מיל 2.4 של שנתית׳ הכנסות למת
 בגובה מס ובהעלמת ■ל״י, יארד
כשנח. ל״י מיליון 300—250

דמותו את בגלמו
 פסטיבל ייפתח כאשר החודש, סוף ך*
 השני — ברלין של 25ה־ הסרטים ^

 — כקאן הסרטים אחרי,פסטיבל בחשיבותו
המש המדינות 50 בין ישראל דגל יתנוסס
 ישראל תחזור אם זה. במאורע תתפות

 נדחקות ממנו העולמי, הקולנוע מפת אל
 פוליטיות, סיבות בשל רגליה לאחרונה

 תמים סאלונייקאי סוור של בזכותו זה יהיה
 הישראלי הסרט גיבור ופשויט־יהליפות,

סלמוניקו. טוב יהיה החרש
 בחברה 39ה־ בן בר־יותם יתייצב ׳נאשר

 במאים מפיצים, מפיקים, של הבינלאומית
האי ניצחונו ספק ■ללא זה יהיה וכוכבים,

 סלמוניקו, של מולידו כאביו רק לא שי.
 השורה עם נימנה שאינו כשחקן, גם אלא

בז ש׳הצלי׳ח ישראל, שחקני של הו־אשונה
 לפלס רגיל, בלתי רצון יובוה התמרה כות

 דרך זוהי בינלאומית. להכרה ׳דדך לעצמו
 בשכונת אותה שהתחיל למי !וארוכה קשה

 השתייך ולא תל-׳אביב שבפרברי נוה־צידק
ששל השחקנים מקליקות אחת לאף מעולם

הישראלי. התיאטרון ׳בעולם טו
 בי-יויתם, אותו שגילם כפי מלמונייקו

 של עלילותיו ■על שהופקו הסרטים ,בשני
 עם מתמיד במאבק הנמצא איש־יהשוליים

 חיוניותו ואת השראתו את שאב ׳סביבתו,
 שמשה אלא ב׳ר־יותם. של אביו מרמות
 בא הוא סלוניקאי. היה לא האב, בריותי,
 גם הוא יוון־יתורכיה. בגבול הררית מעיירה

 מסדי,מת תקופה חייו. כל פועל-נמל הייה לא
 נוה- ׳בשכונת והתישב ׳לארץ שעלה אחרי
 ׳בנמל-יפו. כפועל־נמל אומנם עבד צדק
 במיקצועות ידו שלח שנותיו במשך אבל

 ומסגר. צבעי אינסטלטור, היה שונים.
 להתגורר עבד אף שנים עשר למשך

 הוא פרסקות. לצייר שלמר אחרי בביירות
 של קטנים ציורים ומגדיל מעתיק היה

 עשירי קירות את בהם מקשט .אדריכלים,
לבנון. בירת
 של סיפורו העתק אינו שסלמוניקו כך
 השראתו את שנתן במידה דווקא. ■האב

 בהשקפת חייו, באודה זה היה לרמות
והתנהגותו. מושגיו ובמערכת שלו העולם

■ ■ ■
 בגבול בנעוריו גדל הבן ר״יותם ן•

בר מנשיה, שכונת ליד תל-אביב, יפו ■1
 ובשני יהודים התגוררו האחד שבחציו חוב

 נושאים שלו הילדות זיכרונות ערבים.
 אחר־ שהפך מנשיה, שוק ריחות את עימהם

 מהלילות הפהרים ואת הכרמל, לשוק כך
 נויה־צדק. מידרכות על גוויות הושלכו ■בהם

 של גוויה מוצאים היו הבריטים השוטרים
ה בשכונת אותה מטילים שנרצח, ערבי

 הערבים השכנים את להסית כדי יהודים
 שרוכזו איטלקיים, שבויים מהנה נגדם.

 במילהמת •נוזדצדק של הרכבת תחנת ליד
 בנוף עמוק הוא אף חרוט השניה, העולם

שלו. הולדות
 יהפוך הצעיר שיפנו רצה האב בריותי

 בילדות רץ זה אבל מכובד. .לאדווקאט
 לעבר בשכונה חולפות שהיו הרכבות אחרי
 שחקן. להיות החליט ,כבר 12 ,ובגיל יפו,
 בתל-אביב, גוררון מחוף כשחזר אחד, יום

 צריף ליד ועיבר הכורכר גבעת דרך טיפס
 חזרות נערכו בו הישן, האהיל תיאטרון

 מוסיג- ליגאל הסמבה של הראשונה להצגה
הם־ החלון, דרך הביט צעקות, שמע זון.
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