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* יעצום. נזק 'לי לה־גרם
^ דוו*ן ועירית יבין הרו&ן־כביבדל ״על

 ,1של הישבנים; ׳זס ביחד לי דע3ינ בעלי יבין
נגמר. זה ובזה הפתעה? לי היתד. מהעיתון.
וסי דבדל־ן, לשייקה טילפנתי ״מייד

 היא מדוע הבין ׳ולא ׳נדהם, הוא לו. פרתי
 שמצער מה האלה. הסיפורים את מספרת

 ההסרטה. ממן לו מפריע ׳שזה זה אותי
 זו בלל ובדרך בעבודתו, מרוכז מאד הוא
קשו ■שאינם הדברים לכל הדואגת איני
עובד. שהוא ־ בזמן לעבודה, רים

ישיאמ־ בפני, מתסנן ממש וביקש, ״הוא
 כי לגרמניה, אליו ואסע מהיר סידור צא

 גומר הוא שבועיים ׳בעוד לי. זקוק הוא
 חופשה ביחד נעשה ואנחנו הצילומים, את

הצילומים. לחידוש עד באירופה,
 מסר מגרמניה, שחזר אפרוני, ״ירודה

 ש־ לי סיפר הוא ממנו. ׳ואהבה ד״׳ש לי
 חייבת שאני ׳ואמר מאד, ליי דואג ׳שייקר.
אליו. לנסוע

 של סיפור ישזד, התרשמתי הכל ״בסך
 פירסומת־עצ- מסע ׳וכנראה סולני דימיון

תפל. בטעם — דעתי לפי — אבל מית,
 את ,-שייקר. עם ביחד תובעת, ״;אני
 זה לשון־הרע. על זאת ׳שפירשם העיתון

 הילד לילדים. במיוחד למישפחה, שוק
 שהכתבה אחרי מייד ׳לקרוא. יודע שלי

 להם ׳והסברתי הילדים את לקחתי יצאה,
 שממצייאים שחקן, של מחייו הילק שזה
סיפורים. עליו

 יודעת אני כי פוגע, לא זד, עצמי ״בי
 חיים חיים ׳ואני ׳שייקר. !ניכון. ילא שזה

 ׳ודואג, מסור יבעל הוא ׳ומלאים. מאושרים
במאומה. בו חשדתי לא מעולם

אלי צילצל הכתבה פיירסום לאחר ״מייד

 תכניותיהם הסבו נבר סנ״סן זזהןי1.. חוסני אלפי
סה. לחינוך  לחינוך חסמן לנתיחת ולתיכון ההסבה ג

שך1 י! 31.8.78 סד מהא
 כבר זז) בתכנית הפעילים החוסכים אלף 31 (מתוך לתיכק חוסכים אלף 12כ־

 החסכון ן בתכנית חסכונות פןנןזו מהם 85* לתיכון. מחסכו| תכניוןזיהם את הסבו
 שאושרה לתכנית בהתאם■ ייושגי-׳וזארץ. לכל ״גוזלת׳׳ ע״י גבוה-•המופעלת •לחינוך
 להעביר ב״גחלת״ לתיכון החוסכים יוכלו ,16.7.78־1 הכנסת, של הכספים בוועדת

 כך על — 1978 באוגוסט 31ה־ עד גבוה לחינוך חסכון לפתיחת חסכונותיהם את
 אריה ומר העיריה מועצת וחבר המנהלים מועצת יו״ר ויטלה, ראובן מר הודיעו
הכלכליים. הכתבים עם עתונאים במסיבת ״גחלת״, מנכ״ל שטיין,

 החסכון בתכנית חסכונות שפתחו החוסכים, כל לגבי כי הסביר, ויטלה מר
 ההפקדות יחושבו ׳גבוה, <חינוך חסכונות פותחים ואשר 31.7.77ה* עד תיכון לחינוך

 6* ובתוספת תשל״ח הלימוד שכר למדדי בהתאם ב״גחלת״ שלהם השנתיות
 למדד 31.1.78 עד 100ב־* הצמודה נצברת ריבית ״)3(״גחלת־ 5* או ״)4(״גחלת־

לצרכן. המחירים
 יה ׳ממועד החל .1978 פברואר יהיה גבוה לחינוך החסכונות התחלת מועד

 לחינוך החדש לחסכון שיועבר המשוערך הסכום כולל החסכון, כספי יטאו ואילן.
 גבוה. לחינוך החסכון בתכנית המופקדים כספים לגבי המקובלות ההטבות את גבוה,

 החסכון תקופת לפי יחושב גבוה, לחינוך החסכון בתכנית שיופקד המשוערך הסכום
 על־פי החסכון, ותקרת בצבא) שתתו תקופת גמר עד 1.2.78ב־ הנהנה גיל של (פונקציה

 לחינוך החסכון לתכנית הכלליים״ ל״תנאים בהתאם ,15.2.78ב־ שפורסם בסיסי מדד
״גחלת״. באמצעות גבוה

 חסכונותיהם את להסב יובלו קיים, גבוה ■לחינוך חסכון בעלי כי הדגיש, ויסלה ר.
 לחינוך החסכון תכנית גבוה. לחינוך חסכון של נוספת לתכנית הנ״ל, בתנאים מתיכון,

 2* (כולל 7* נושאת והיא במדינה, החסכון בתכניות לטובה נחשבת ב״גחלת״ גבוה
 לצרכן. המחירים למדד 100ב־* צמודים והריבית כשהקרן נצברת, ריבית ללומדים) מענק

 החסכון תבנית של הכלליים״ ל״תנאים בכפיפות הכנסה, ממס פטורות ההטבות כל
גבוה. לחינוך
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ס ק ב ו ר
ביותו־ היפה המתנה

 לעזור ׳מופנה שאני ליו אמרתי דויתן. דודו
 יבול שהוא לו ׳אמרתי ׳בצרה. ר,וא בי לו,

 יבולה אני ׳ואם שעד״ ׳בכל אלי ׳לבוא
לו. אעזור אני — למעינו משחו לעשות
 במלו־ חפרתי לא דותן ׳ודודו עיריית ״את

 ישלנ׳ו. חחברים על !נמנים לא הם חד.
 התוכנית על העבודה !בזמן אותה ■ראיתי

 לשייקה מטלפנת היתד, גם היא דודו. ׳שיל
 בשהיא דודו. על לדבר כדי יפעם, סל

 בשם פרחים, של זריעינק לה שלחתי ילדה,
 רק ׳והודתה טילפנה היא בך יאחר ׳שנעו.

לשייקה.
האב מהכלל. יוצא חיים ואני ״שייקח

!״׳אותי מצחיק פשוט הסיפור ׳שבבל סורד

רגליים
האדמה על

ם ף* תיי ״ ה י א ר  עד־ אינה הפרשה בי נ
 במזדשבה במהירות. להסתיים מת

ש מוטב אולי כי לידיד, החליטה שנייד,
ש כדאי לחדל, ׳שייקח ■אל לנסוע תחת
הפר את לסיים כדי ׳לישראל יגיע הוא
אליה. ׳נקלעה !שהיא העגומה שה

 ״אני לידיה: אמרה ידידים עם בשיחה
 חמש ■לפני ׳שלי מש׳ברי-הלידד, עם גמרתי
 על כעת לסחוב צריכה אני מה אז שנים.

 לי זרה שהיא יאשר, ישל משבר שלי הגיב
״1 לחלוטין

עו היא כי טוענת עצמה דותן עירית
 באדמה. נטועות רגליים ׳שתי עם מדת

עבו ביתב שייקד, בי לספר יודעים ידידיה
 סרט להפיק עומדים הם וכי תסריט, רה

 הראשי, הסובב ׳תהיה היא ישבו בחדל,
ידברו״. עוד הזד, הסרט ״על ובי

אמ על־כך להגיב עירית ׳ס־שנתבקשד,
 על לדבר מובנה לא ■אני ״בינתיים רה:

הסרט.״
 עירית כי לספר יודעים ידידים אותם
 שלד, אינטימיות ׳תמונות ■שבידיה ■טוענת

תפר ׳בכך צורך יהיה ׳ושאם שייקר״ ושל
עי הגיבה על־כך גם התמונות. את סם

תג׳ובד,!״ ״אין ריית:
 גבי מעל לפרסם ביקשה היא מכל יותר
 מי ״בל הבא: המישפט את הזה העולם
 ׳בעצמו. פסיכי הוא פסיכית !שאני שאומר

 אני! לא פסיכיאטרי, בטיפול נמצא דוח־
 !נמצאת שאני תוקף ׳בבל מכחישה אני

רג שתי עם עומדת אני ■במשבר-לידה.
 !ומצהירה, חוזרת אני האדמה. על ליים

וית יתחרט שייקח !אם לפרסם: ומבקשת
 אד אתבע אני הוצאת־דיבה, על אותי בע
ה את לי הרס ■שהוא זד, על בחזרה תו

ית שזה זה, את תיכנן הוא כסה חיים.
 הוא העיתונים. בסל רעש ׳ויעשה פוצץ
 לי אמר עצמו הוא פירסומת. מאד אוהב
׳אכסטרזורט!״ שהוא פעם

!״״מצחיק :לידיד. תגובת
■1 ישי שרית
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 משגעים ובידוד נופש ימי 5
אשקלון הצרפתי הנופש בכפר
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נופש: מחזורי 2 לבחירתכם
 3/9/78-29/8/78 א.

10/9/78-5/9/78 ב.
ר חי מ ר ה חזו מ לאדם, ל״י 1,800.—נופש ל

ח כולל רו א אי ל מ. מ ע. מ. ו
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