
ודוברו ארליך של עוזרו לשעבר,
המזוזות מי ד הגדלת צייצי, של

לפיטורי!״ 1 גרם ..נעלי וטוענת:

ארליך שימחה שדו, הכופים אחד עם שפירא עמיקם
לירות אלף 200 מרוויח מי

 מר- היא כי אסתי טענה בבית־המישפט
 לא וזה לירות, 14,500 רק כפקידה וויחה

 יש כי על כועסת גם היא לה. מספיק
 סובארו רק ולה ,404 פיג׳ו מכונית לעמיקם

מיני.
 לבית־המישפט התביעה הגשת עם אבל
 לכתלי שמחוץ הפרשה הסתיימה לא עדייו

 אחרי מיד כי טוענת אסתי בית־המישפט.
להת עמיקם התחיל התביעה את שהגישה

 להישבע מוכנה לא ואני לדבריה, בה. נקם
 ביום עמיקם אליה התקשר נכונים, שהם

 מפוטרת. שהיא לה וסיפר המישפט הגשת
אבל אותה, לפטר רשאי לא אמנם הוא

 עובדת, היא שבה וביצרון, עזרא חברת
 תל־אביב, לעיריית השייכת חברה היא

עמי המפורסם. דיין ארצי אותה ומנהל
 חבר הוא צ׳יצ׳ צ׳יצ/ של חבר הוא קם
סודר. העניין לדבריו וכך ארצי, של

 בינתיים היסטרית. סתם היא ואסתי יתכן
 אם אבל הודעת־הפיטורין, אליה הגיעה לא

 יהיה שלה הבא הצעד תפוטר, אכן היא
 לדמי-המזו- לירות 14,500 לתוספת דרישה

ביקשה. שהיא נות
 חושבים שאנחנו אנשים גם לי, האמינו

 כשמדובר ילדותיים הופכים מבוגרים שהם
ובמזונות. בגירושין

 הגיעו מצדדים בל של עורכי-הדין אבל
 הרבנים. על-ידי שאושר להסכם סוף־סוף

 הבית, על רבו הם מריבות. היו שלא לא
 ה- בבית אסתי טעגת ולפי המזונות על

מהלומות. עם סתם, רבו גם מישפט,
 טוב. אז, היה נדמה כך היה, הסוף אבל
 צמודים מזונות לשלם התחייב עמיקם

 לסכום עתה מגיעים אלה ומזונות לאינדקס,
 שעמיקם מודה אסתי לירות. 3,678 של

 כך כל לא הם שהמזונות מבין בעצמו
ל לירות 3000 עוד לה ונותן מספיקים,

החלטה. בלי ככה, חודש,
 עמיקם התפרסם האחרונה בתקופה אבל

 אסתי, שגם בעיתונים ודווקא בעיתונים,
 כפקידה העובדת ושמנמנה,. נאה צעירה
 גילתה היא קוראת. וביצרון, עזרא בחברת

 אלא צ'יצ/ של הדובר רק לא הוא שעמיקם
 סגךראש-מממשלת של האישי עוזרו גם

 חברודהתיי־ מנהל וגם ארליך, שימחה
 כך אסתי, תל־אביב. של העירונית רות
 שעמיקם וגילתה והקרה בדקה טוענת, היא

 מגיעות ביחד שכולן משכורות, שלוש מקבל
 ותשלומי־ הטבות ועוד לירות, אלף 100ל־

 נזם־ לירות אלף ל־־סס! המגיעים הוצאות,
ואחותו) שפיגל ליאת הדין עורכת־ (מימין וחתיכות שפירא עמיקםפות.

המשוגעים החיים יחי

8שפירו אפתי
לפיטורי גרם לשעבר בעלי

 מפורסם. הוא כשבן־אדם שקורה מה זה
 אני בשקט. לחיות לו נותנים לא פשוט

ה העסקן שפירא, לעמיקם מתכוונת
שהת מי הליברלית, המיפלגה של צעיר
 תל-אביב, ראש־עיריית של כדוברו פרסם

לחט. (״צ׳יצ׳״) שדמה
 שערוריה התפוצצה שנים ארבע לפני

 שפירא אפתי כשאשתו עמיקם, סביב
 לא הגירושין ממנו. להתגרש החליטה

 הגיעה כשאסתי מנוחות. מי על עברו
 8וביקש צ׳יצ׳, של למישרדו אחד מקד
 לה שיתן שלו הדובר על להשפיע ממנו
 מה שלנו ולבן לי שיהיה ,כדי כסף

 טהמישרד. צ׳יצ׳ אותה גירש לאכול,״
 לא והיא כ0רזי שהיא סענה כשאסתי

התפת בעלה, ידבר שצ׳יצ׳ עד הולכת
 תל- עיריית של מ־ט בקומה תיגרר. חה

 של דאז מנבירתו גינתה בתיגרה אביב.
 קצת ומבטה שדד־פה גיר, רותי צ׳יצ׳,

באסתי.

 למה טוב, כך כל לשעבר לבעלה אם אז
 על שחתמה למרות טוב? יהיה לא שלה

 העלאת לדרוש שלא הבטיחה שלפיו מיסמך,
 לבית- בקשה אסתי הגישה דמי־המזונות,

חוד מזונות מעמיקם ודרשה הרבני הדין
לירות. 21,700 של בגובה שיים


