
גורן כמאית
— יש שפרים

ה את לכתוב היתר, המטרה לם.
עליו. עבודה כדי תוך מחזה

ש בן־עמי, חגית את ״לקחתי
 פיאף, ארית את עכשיו משחקת

 וטלי וילוז׳ני שמוליק השחקנים את
 סיי־ איציק ואת מהבימה, לוברן

 על לעבוד והתחלנו מהוזאן, דוף
הצנזורה. על סאטירה
שהחו הרגשנו העבודה ״בזמן

 מחזה, להעלות כדי מספיק לא מר
 נושאים על לחשוב התחלנו ואז

 היטלר על דיברנו ופתאום אחרים,
בהת נדלקו. שכולם איך וראיתי

 על הצגה לעשות אולי חשבתי חלה
הנא של במחיצתם שחיו אנשים

 ואנשים ,בדאון אווה כמו צים,
 אבל ביאוגרפיות, שכתבו אחרים
דל. היה החומר

 של ביאוגרפיות לקרוא ״התחלנו
 היט־ עם שפעלו אגשים מיני כל
 אלברט של הספר את וגילינו לר

 של בשיטה הספר על עבדנו שפר.
 התיישבתי ואז אימפרוביזציות,

 הוא הפרינציפ המחזה. את לכתוב
 לא זו ריאליסטי. לא רביו שזהו

 צמרת אבל הרייך, על סאטירה
 של העיניים דרך מתוארת הרייך
 העיניים דרך מתואר ושפר שפר,
 מציג שהוא כפי בדיוק ולא שלנו,

בספר.״ עצמו את

 מהצד הנאצית התקופה הוא שיו
ה של מהצד המיתרס. של השני

 שפר של שבספר מעניין נאצים.
 רק הזה בצד ההתעסקות היתד,

 ודרך פוליטית, רכילות בעזרת
ה את להבין אפשר כזו רכילות

ההיסטורית. השתלשלות
 ששם־ הוא אותי שמפחיד ״מה

 מקום ובכל אצלנו נמצאים דים
 ובכל מדינה בכל בעולם, אחר

ו משל יש שלי במחזה מישטר.
 כי שידעו רוצה אני אבל נמשל,

פולי צרחה לצרוח כאן באתי לא
 אמתלה לתת רוצה לא ואני טית,
 את לי להוריד ימניים מיני לכל

 בין השוואה שום אין כי המחזה,
שלנו. והצמדת הנאצית הצמרת

 התבגרתי שכאילו לי ״אומרים
 אני כי נכון, זה אולי אחת. בבת

 מי רציני. בנושא עכשיו מתעסקת
 על הנאצית התקופה את שמציג
 או סטאירה של בצורה לא הבמה

ב אחראי. להיות צריך גרוטסקה,
ה הזמן כל מתחלפים שלי הצגה

 שלא היחיד הוא שפר תפקידים.
 היטלר של לכלב ואפילו מתחלף,

בהצגה. מאוד חשוב תפקיד יש
עוב השעון. עם במירוץ ״אנחנו

 הרגשה לי ויש ולילות, ימים י דים
 על מדברים שבה הזאת, שבתקופה

ב מחסור ועל תיאטראות סגירת
תי הוא שלנו התיאטרון כספים,
י אמיתי.״ אטרון
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 חבגק עובד
 תרגגודת היה
זהב ביצי המטילה

ב חבר כי חשב פינחס גרשון
 מכסף. טוב יותר אפילו זה בנק

 הטוב, חברו לדרמן, אבי עובדה,
 ממש היה הפועלים, בבנק שעבד
גר שפתח בחשבון זהב. מכרה

 הצעת לפי הפועלים בבנק שון
 כל רווחים. והצטברו הלכו חברו
 צמחה לבנק הכניס שגרשון לירה

ברוו שהתחלק ולמרות ותפחה,
 די נותר עדיין לדרמן, עם חים

כי נפלא, ממש היה הדבר עבורו.

בער ירדו שהמניות בימים אפילו
 מהתמוטטות, סבלה והבורסה כן,

הפ לא לעולם גרשון של חשבונו
סיד.

 לפתוח חברו את שיכנע לדרמן
והס שלו, בבנק חשבון־השקעות

הו לפי מנוע, עצמו הוא כי ביר,
 כזה, חשבון לפתוח הבנק, ראות
לה כדי מספיק מידע לו יש אבל
 כיוון אולם גדולים. לרווחים ביא

לק שעליו הרי שותפים, לו שיש
והי הרווח, מן רבעים שלושה בל
 בכך היד, שלא ומפני לגרשון. תר
 הכסף שאת ולמרות סיכון, כל

 הסכים הוא גרשון, רק השקיע
ארו תקופה ממנו ונהנה לסידור

כה.
 לעשות איך פקיד״. ״שגיאת

 זו ז להפסיד ולא בבורסה כסף
 מצא הוא לדרמן. תגלית היתד,

 מסויימת מניה קונה לקוח שכאשר
ה את לשלוח שוכח הבנק ופקיד
ער ולמחרת הקנייה, ביום הזמנה

 הבנק נוהלי שלפי הרי עולה, כה
 מיסמך למלא האשם הפקיד על

 הוא שבו פקיד״ שגיאת ״טופס
ההז ביום הקניה מחיר את מפרט

 בגין שנגרמו ההפרשים ואת מנה
 למשקיע מוחזר זה כסף 'הטעות.

הבנק. של ההשקעות מקרן
 להזמין היה לדרמן של הרעיון
במ שעלו מניות פיקטיבי מחשבון

 פקיד״, ״שגיאת טופס למלא חירן,
ש פעם כל בטוח. על ללכת ובכך
 החשבון היה כזה, טופס ממלא היה
 בהפרשי־הטעות. מזוכה חברו של
להפ אפשרות כל היתד, לא לכן
סיד.

 שפקידים היתד, היחידה הבעיה
 בדיקת על ממונים שהיו אחרים,
ה את גילו השגיאות, טופסי
טפ של מבול כי דאו הם טריק.

 וכי אותם, להציף החל כאלה סים
חש לאותו תמיד הופנו ההפרשים

מצ את להשקיט כדי עצמו. בון
ב אותם גם לדרמן שיתף פונם

 האחוזים קטנו אמנם כך רווחים.
 היה יכול הוא אבל לכיסו, שהגיעו

בשקט. לישון
ו לתליה״, גנב ש״סוף אלא

תר את לבסוף גילה הפועלים בנק
הפקידה לדרמן, הפקידים. מית
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עתה והיסטוריה. רבידות
 השבוע השובבה. לגורן זכר אין
 לחיוך כלשהו זכר נראה לא אף

 כמעט היא ולהתבדחויות. שלה
בי לשתות וחדלה ישנה, שאינה

 אין אותי, הרגה ״האינפלציה רה
 זה בגלל ירדתי לאכול, כסף לז

קילו.״' שבעה
 זמן יש ״למי נעלם. השיזוף

 היום כל יושבת אני 7 לים ללכת
הנא התקופה על ספרים וקוראת

 ובלילה, לחזרה, חזרה .בין צית.
 מחר.״ נעבוד איך חושבת אני

בפו דבר שום מבינה לא ״אני
 לא ״מעולם מודה. היא ליטיקה,״
 שלי ההצגה את בבחירות. הצבעתי

 תיאטרונית מבט מנקודת מעלה אני
 שפר. על הרבה למדתי בילבד.

הוא ששפר לך, לספר יכולה אני

שפר שר־הספקה
מקום בכל —

 סוג זהו רעיוני. מושג כל קודם
 די־ חסר אידיאות, חסר אדם של

 ומה מאוד, מוכשר פוליטיות, עות
 על הקאריירה. זה אותו שמושך

 למישטר הדומה מישטר של רקע
 מסוכן. טיפוס זהו הנאצי
עכ־ להעלות עומדת שאני ״מה
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עצמית, להרכבה מודולריות יחידות
 עתה מיוצר בינלאומי, ללהיט שהפך הרהיט
 של הצלחתו בישראל. דניש עבור בלעדי באופן
 האפשרויות של הרב מהמספר נובעת קומבי

 רב־גווני. רהיט היותו בו.ובשל הטמונות
 מחדרי חדר בכל מושל□ באופן משתלב קומבי
 משתלב שהוא הצלחה של מידה באותה הבית

 גימור נאה, עיצוב בעל הוא וחנויות. במשרדים
 כיום מייצא ישראל קומבי נוח. ומחירו מושלם

 גבוה מחירו בה לארה״ב, בשבוע יחידות 1000
הישראלי. השוק ממחיר שלושה פי

 של רב מספר מתוך דוגמאות מספר לפניך
מצורפות. הרכבה הוראות ההרכבה. אפשרויות

 היה המחיר
 ל״י 16,561-.

עכשיו המחיר
ל״י 13,250-.

1

 ל״י 6,943 היה המחיר
5-. עכשיו המחיר ,5 5 ״י 0 ל

 היה המחיר
 ל״י 31,722-.

עכשיו המחיר
ל״י 25,370-.

 וקח״ ״שלם לשיטת המחירים
מע״ט. כוללים והם

(י׳יודעוט
 ג04 ויבוטינסקי דרך רמת-גן,

 ישראל מק מול הסורג ררו ירושלים,
53 חורב רח׳ אחוזה, חיפה,

דגיש מחסני
 18 אפעל רח׳ אריה, קרית סתח״תקוה,

 ציו3אתא, ק. צומת מול עכו-חיפה כביש חיפה,
 רוממה ,19 ירמיהו רח׳ ירושלים,

124 החלוץ רח׳ באר־שנע,

1
 היה המחיר

 ל״י 34,905-.
עכשיו המחיר

ל״י 27,920-

 היה המחיר
 ל״י 53,957-.

עכשיו המחיר
ל״י 43,160.


