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 לטבגאי-טלפון המותר

 כעבודות ?עבוד
ץ פרטיות

 יודעים בישראל הטלפון מנויי
ש מכשיר לתקן קשה כמה עד

לש מוכנים מהם רבים התקלקל.
 את שיתקן למי ותקילין טבין לם

 בלי שלהם, המקולקל המכשיר
 של היסורים נתיב את לעבור

מישרד־התיקשורת.
בשי טכנאי היה יונה רחמים

נמ כאשר מישרד־התקשורת. רות
 מנויים, של תלונות לשמוע לו אס

ה מיספר את לאנשים מוסר החל
 ״אם :בבית שלו הפרטי טלפון

 אתקן ואני תתקשרו, — תצטרכו
 מייד.״ המכשיר את לכם

 יוגה עשה 1978 עד 1974 מאז
 לשביעות כאלה, תיקונים עשרות

 מרוצים, היו הלקוחות כולם. רצון
 ממושך. זמן להמתין נאלצו לא כי

 מאומה ידע לא מישרד־התיקשורת
 יונה שביצע הפרטית העבודה על

 שלו, הרגילות העבודה שעות אחרי
למישרין. הלך והכל
 מי והיה הדבר, התגלה אחד יום

 שעיר יונה את להפוך שהחליט
לפרקלי־ הועבר התיק לעזאזל.

וינשטיין פרקליט
אמונים הפות או עבירה

 שוחד בקבלת נאשם ויונה טות,
והפרת־אמוגים.

המבו יונה הפרת־אמוגים.
 מיהר קרה, מה כלל ידע שלא הל,

 וביקש וינשטיין יהודה לעורך־הדין
 טלפון בעל אזרח ככל עזרתו. את
ב רע כל וינשטיין גם ראה לא

 לא גם הוא הטכנאי. של מעשיו
טל בתיקון שוחד של עבירה מצא

העבודה. שעות אחרי פונים
 התובעת מפי שמע בית״המישפט

 ארבע במשך כי אמיר, שולמית
 לקבל יונה נהג עבודתו שנות
 שנעו כסף סכומי התיקונים עבור

לפע אבל לירות, 3000ל־ 50 בין
ש או כרטיסי־קולנוע, קיבל מים

 בהם בבתי־העסק לארוחות הוזמן
התו לטענת המכשירים. את תיקן
 שוחד. קבלת משום בכך היה בעת

 אחרת. החליט ולך דויד השופט
ש עבודה עבור שכר המקבל אדם

 גם מה שוחד, מקבל אינו ביצע
 ידעו לא אפילו לקוחותיו שרוב

 מישרד־התיקשורת. עובד הוא כי
 את לקדם כדי לו שילמו לא הם

 אלא אותם, שיעדיפו כדי או תורם
שלהם, הטלפון את לתקן כדי

כ זאת ראה בית־המישפט אבל
 אמות־מידה לקבוע מתאים מקרה

לע רוצים הם אם לטכנאי־טלפון.
 שלפי הרי פרטיות, בעבודות סוק

להצ עליהם התקשי״ר הוראות
 מהממונה מיוחדת בהרשאה טייד

 לעשות להם מותר אז עליהם.
 כל עוברים הם ואין נפשם. כאוות

 מקבלים אינם אם אבל עבירה.
 הפרת־ משום בכך יש כזה, היתר

 מישרד־התיקשורת. כלפי אמונים
 ב־ יונה את קנס בית־המישפט

לירות. 5000

היסטוריה
ל כ ט ה ונול־ 3 ה ר ׳ ד

 צרחה צורחת ?א ״אגי
 טוענת פוליטית,״

 להעלות העומדת בימאית
 העוסקת חריטה, הצגה

הנאצית בתקופה
 יש שפרים שפרים, אצלנו ״יש

 ובכל מדינה בכל העולם. בכל
 להיות מתחילים הם אבל מישטר.
 ל־ שדומה' במישטר רק מסוכנים
 השחקנית־ טוענת הרייך,״ מישטר
 מדברת כשהיא גורן, גורן כימאית

 התכוונה היא החדשה. הצגתה על
 היטלר של אדריכלו שפר, לאלברט

 מישפט מנדוני שלו, ושר־האספקה
נירנברג.

ש ,28ה־ בת לצעירה גרם מה
וב בהצגות־ילדים עתה עד עסקה

 לעבור נשים, בעיות על הצגות
מגדי היא שאפילו לנושא לפתע

 אחריות, המחייב כ״נושא אותו רה
 מלהגיד בו להתחמק שאי־אפשר

חושב.״ שאתה מה את
ילי גורן, היתד, כשנה לפני עד

 תוססת צעירה שילר, קבוצת דת
 על לדהור זמן לה היה וחייכנית.

 סס־ ולקרוא אופנועים ועל סוסים
צוננת. בירה כוס על רי־ילדים

ו שירים לכתוב התחילה היא
 בבית- תשע. בגיל כבר מחזות
 ושובבה. פרועה נערה היתד, הספר

גיל )2156( הזה להעולס בראיון
 האמיתי שהקהל לי ״נראה : חה

 ושכדאי תיאטרון לראות שאוהב
הילדים.״ הם עבורו להשקיע באמת

 ,17 בגיל •טפר. •טל העיניים
 היא לראש. ג׳וק לדבריה, לה, נכנס
מוש דתית והפכה בתשובה חזרה
לאמ עד בכך התמידה היא בעת.

 מהדת ויצאה הצבאי, שירותה צע
 אליה. י שנכנסה כפי בספונטאניות

ב השהייה את לשאת יכולתי ״לא
 הביתה. לנסוע רציתי בשבת. בסיס

חילונית.״ הפכתי ושוב נסעתי,
 בתחרד להשתתף הספיקה מאז

 נוער־שו־ עם לעבוד יות־שחייה,
 כמו הצגות, כמה ולכתוב ליים

ב שהוצג גג, על בודד ציפור
 עטה פרי החלומות, נסיך הביטה,

ש ג׳יואפה, כמו אשה ובבימויה,
ל ומחזה בהבימה, הוא גם הוצג

 מכשפה, חצי ליצן חצי בשם ילדים
 בהשתתפות הארץ בכל המוצג
ב לאומנויות הסטודיו שחקני
נתניה.

 גג על בודד ציפור כמו ההצגה
 משולי נשים של מיפגש תיארה
 כסו אשה השמנת. ילדי עם החברה

 הבדידות בבעיית דנה ג׳יראפה
נשים. של

״הת גורן, הודתה ״למעשה,״
 הנאצית בתקופה להתעניין חלתי
 מטפלת לי היתד, בילדותי. עוד

 על ספרים וקראתי ניצולת־שואה
ספ אלה היו תמיד אבל השואה,

ה המבט מנקודת שניכתבו רים
יהודית.

 לא שבהתחלה היא, .,האמת
ה על משהו לכתוב כלל חשבתי
ש מחזה אמנם, בידי, יש נאצים.
 ניצולות נשים שלוש על כתבתי

 מיש־ לעצמן העורכות אושוויץ,
 ה אש ההצגה כשנגמרה אבל פט,
 הצגה לעשות רציתי ג׳יואפה כמו

 צוות למצוא בלומר, דומה, בנוסח
בהת לעבוד שירצה שחקנים, של

כו־ את שיעניין נושא על נדבות

ם60 ל עו ה ה 2237 הז


