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״תחתונים״
 בתל־אביב, ,118 מס׳ רוטשילד בשדרות

 של מישבנה שהוא אקו״ם, בית ניצב
ל ומו״לים מחברים קומפוזיטורים, אגודת

 לפועל המוציאה אגודה בישראל, מוסיקה
 זכויות, על תמלוגים גביית של הבלעדית

 בפומבי השמעה או מיקרא ביצוע, עבור
ומתורגמות. מקוריות יצנרות של

 באחת אור, ראתה 1967 שנת במחצית
 ביט־ לשירה אנתולוגיה הספרים, מהוצאות

 ערך שאותה נהמה, בשם אמריקאית ניקית
 האנתולוגיה אלה. שורות כותב ותירגם

תד שאקו״ם מבלי מהדורות, לכמה זכתה
 ולמתרגם. לעורך ההולמים לתמלוגים אג

ב שיר מתפרסם זו באנתולוגיה 46 בעמ'
 פרליג־ לורנם המשורר מאת תחתונים, שם

גטי.
עורך לנכון מצא 1976 שנת במהלך

אקו״ם סמל
מבהילות״ בעיות ״מיספר

 בתיר־ ,תחתונים את להביא רדיו תוכניות
 רדיו. בתוכנית אלה, שורות כותב של גומו

 רשות־ של חוב יצר המתורגם השיר שידור
 ישראל, לחוקי שבהתאם למתרגם, השידור

אקו״ם. הוא לגבותו המוסמך הגוף
וחצי, שנתיים של באיחור שעבר, בשבוע

 ממוענת מעטפה אלה שורות כותב קיבל
 אדומות באותיות מודפס עליה שמו, על

 ובתוכה היוצר״. זכויות על מגן ״החוק
 בלבד, ל״י 123 סך על אקדם של המחאה
 השיר קריאת על רשות־השידור תמלוגי
מס־הכנסה. מינוס הנ״ל,

 מצחוקו נרגע המאושר שהזוכה אחרי
ה זכויות על מגן ״החוק אודות הפרוע,
:שאלות כמה בראשו צצו יוצר״,

 ביורוקרטי בגוף צורך קיים מדוע .1
 לבין רשות־השידור בין שיתווך מסורבל,

 (תירגום ברכושו משתמשת שהרשות מי
מקורית). יצירה וכן רכוש, דינו
 לאקו״ם רשות־השידור שילמה מתי .2

 מאז חלף זמן כמה תחתונים, השיר עבור
הבנק הריביות על הרווחים בעל ומיהו
איות.

 ש־ לעובדה, מודע ׳אלה שורות כותב .3
 היוצר״ זכויות על המגן ״החוק במיסגרת

ה מנוצל בעזרתן רבות, פגימות מצויות
 זכויות־יוצר, בשל ליוצרים, המגיע ריווח

 בידי ״חוקיים״ בנקאיים רווחים לעשיית
היוצר. זכויות על להגן שנועד האירגון
 באוזני לצטט, נותר אלה שורות לכותב

: תחתונים של מהפתיח קטע אקו״ם, מנהלי
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כש / האחרון כלילה ישנתי לא ״הרכה
 פעם עצרת האם / תחתונים על חשבתי
 / כאכסטרקט תחתונים / על לפטפט
 מתעוררות / כהם ניכנס באמת כשאתה

 משהו זה תחתונים / מבהילות בעיות מספר
עמו...״ להתדיין כולנו שעל /

 שנת סוף שעד מקווה, אלה שורות כותב
 אקו״ם של הגבייה מנגנון יגבה 1984
 מאת זה, מציטוט הראויים התמלוגים את

 לריבית יתן פורסם, הוא שבה הבמה בעלי
 ישלח היום ובבוא נוספות שעות לעבוד

 יוכל זה לבעליו. לנכון שימצא הסכום את
לעיסה. גומי חפיסת שיקבל בסכום לרכוש
 בגיליונות — אקו״ם עלילות על עוד

הבאים.

ב מופיעים רבים וכתבי־עת עיתונים
 מס־הכנסה אגף ביטאון מהם, באחד ישראל.

 שראה ,46 מס׳ האגף ידיעות — ומס־רכוש
 רשימה מופיעה ,24 בעמ׳ ,1979 בינואר אור

 נפל האביב הכותרת תחת חתומה, בלתי
 בה מהכתוב מעט גולדהירש. אילן על

ה השירה אוהבי קהל את לעניין עשוי
 ציבור את לפחות אותם, לא ואם עברית,
:המיסים משלמי

 מם־שבח־ מזכיר בתפקיד משמש ״אילן
 כמיס־ תל-אביב. רכוש במישרד מקרקעין

 עורכי־ קהל את מקבל הוא תפקידו גרת
 פטורים מנפיק מם-שבח, תיקי פותח הדין,

סט דו״חות ומכין ונכים חדשים לעולים
טיסטיים.

ה את משלב הוא כיצד השאלה ״על
 כפיזמונאות, עיסוקו עם רכוש כמס־ עבודה

 עיסוקיו, שני בין קונפליקט נוצר לא ואם
,עיסוקי :ארוך במונולוג אילן לנו מש־ב

 התחביבים. כל במו תחביב הינו בפיזמונים
 אכל ומוצלח, מצליח תחביב זה בטיקרה

 הפיתויים. כל למרות תחביב, ישאר תמיד
ו העבודה את אוהב אני :לבך והסיבה

 כך כי ציונות, ואפילו שליחות בה רואה
 וציונים חלוצים הורים זוג על־ידי חונכתי

 חושב גם ואני המדינה. את לשרת —
 למיקצוע, תחביב הופך שאתה שברגע

 הכיף כל את ממנו הוצאת אותו, הרגת
והרעננות׳.״

ממ ומס־רכוש מס־הכנסה אגף ביטאון
 למיקצוע, עמיתם כי לעובדיו, ומספר שיך
 ספר אלה בימים פירסם גולדהירש, אילן

 הראשון ההעתק ״את : מוסיף ׳והוא שירים.
 ל־ גולדהירש אילן הגיש החדש ספרו של

 ,שר־ ף השר תגובת היתה מה שר־האוצר.
 העובדה מן ושימחה התפעלות הביע האוצר

והמס התיקים בין השראה מוצא ■מאני
 שיש תמיד טוען שהוא אמר הוא פרים.

 השר לי איחל לסיום האוצר. כמישרד חזון
 להפתעתי כישראל. גדול נדטורר שאהיה
 המתנה מן ממני פחות לא הישר התרגש

הפגישה׳.״ ומן

עיון

מילכודים
 לעברית תורגם שנים כמה של באיחור
 גייל העיתונאית־סופרת של רב־המכר

 מהומה בשעתו שעורר מעברים*, שיהי,
 בארצות־ הצווארון־הלבן אנשי בקרב רבה

מערב־אירופה. ובארצות הברית
 עקב לחבר שיהי גייל החלה מעברים את

ש שעה לקתה, שבה עצבים התמוטטות
 באירלנד העיתונים אחד ככתבת שימשה
 צעיר. נער של לראשו חודר קליע וראתה
 ספקות להטלת אותה הביאה זו עזה חווייה
חייה. של הסגולי בערך

של :עברית ״מעברים״, שיהי, גייל *
 437 ;מורן ביתן זמורה הוצאת ;גנון מה
קשה). (כריכה עם׳

שר־האוצר את מרגש גולדהירש אילן
ציונות״ ואפילו ״שליחות

 המגע את מחדש לעצמה לגבש על־מנת
השק את ולחדד אותה, הסובב העולם עם

 החלה עצמה, את לבחון ובעיקר פותיה,
 זוגות, ממאה יותר בריאיון שיהי גייל

ב ספרי־מחקר עשרות קראה ובמקביל
 של התוצאה ובסוציולוגיה. פסיכולוגיה

חייה, של המילכודים בעיקבות זה, מסע

• שיהי גייל
עצבים״ התמוטטות ״עקב

 בכמה כה עד שנימכר מעברים, את הוליד
 שיהי גייל של ספרה עותקים. מיליוני

 מיל־ אותם מיכלול אל מרתק מסע הינו
למש מבעד החיים, של ותפניות כודים
 20ה״ המאה בני עוברים שאותם ברים

חייהם. במהלך
 שנות דרך הייסורים מסע הוא מעברים .

 הביטחון תחושת נישברת שבמהלכן ,20ה־
 .ההת־ של ההרפתקה וניפתחת הבית של

 ה־ שנות של המילכוד מגיע ואז בגרות.
 בטרם ועוד הניכור, האשליות, ניפוץ .30

 החדש, הנוף אל עצמך להתאים הספקת
 40ה־ שנות של לאיום מתדרדר שאתה

 מעברים .50ה־ שנות של המינית ולפאניקה
ההת ההליכים את וממיין מתאר מנתח,

 וגברים, נשים עוברים שאותם נהגותיים
 גיל מתקופת במעברים לחוד, וגם ביחד
 בחיים חיטוט גם בספר קיים לשניה. אחת

 של ההישגים לאור ומדידתם הריגשיים
 בקידום אי־איזון, או והאיזון, הקאריירה,

לנשים. גברים שבין
 רב־ מסע גם הוא שיהי גייל של סיפרה
 בגילים המיניות ההתנהגויות על השלכות
ה עולמה השקפת הבהרת תוך השונים,
ה על המושתתת המחברת, של בסיסית

 לחיות ואפשרות זמן יש שלגברים הנחה
 רק יש שלנשים בעוד מחזורי־חיים, שני

 כפל- את מקריבה האישה אחד. מחזור
וגידולם. הילדים מיזבח על שלה המחזור
 את לנתב במעברים השכילה שיהי גייל
 סיפור הצגת תוך והפרטי, האישי עולמה
 עובדות של הרחבה לקשת במקביל חייה,

 היא שונים. ומחקרים סיקורים מדעיות,
 קרוב בהיותה מבעלה, גירושיה את מתארת

הצלי וכיצד ה״קאריירה״, למען ,30 לגיל
 בסים על שותפות ליצור יותר, מאוחר חה,

 ילדיהם, אשתו, בעלה־לשעבר, בין אנושי
וידידה־לחיים. בתה

:האמריקאים המבקרים אחד כמאמר




