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 וצו מס־ערו־מוסו
 חשבו אות*. לחשו
 תנסו יודע, שגי
צע׳ו! מיליונר אינה

טוב. עסק אפתח אעבוד, לנידיורק,
 לשיר להפסיק מובן אתה •

ץ כסף כשביל
 אני ערב־ערב. לשיר להפסיק מוכן אני
 תזמורת עם בשנה, פעמיים לשיר רוצה

 זה איפה. אבל וזהו. נגנים, 30—20 של
הכסף. ביגלל יוצא לא

¥ לף חשוב מאוד כסף •
אעבוד, לא אני אם לכולם. לי, רק לא

לאכול? לי יתן מי
 עם כספית מסוכך אתה מדוע •

¥ מס־הכנסה
חש אותי. לחקור רצה מס־ערך־מוסף

צעיר. מיליונר איזה שאני יודע, שמי בו

 מה, אבל תפרן. שאני להם הסתבר בסוף
 רציני, קליבר תבורי, שימי את תפסו הם
העי בכל זה את ופירסמו מפורסם, שם

 את לפרסם כדי טרמפ עלי תפסו תונים.

עצמם.
?;גמר זה איך •

איתם. מסתדר אני טוב. נגמר
ץ קנס קיבלת •
גמור. לא עוד העסק בטיפול. אני
 של כפרשה הסתבכת כזמנו •
גנוב. ברכוש סחר
 השותפות את כשעזבתי בוטיק. לי היה

 כשברשותו נתפס שלי השותף בבוטיק,
 טענה. שהמישטרה מגפיים זוגות שישה
 קצת זה סיפור. מזה עשו גנובים. שהם

 הזה בהעולס שער לי היה אותי. פירסם
 ימים, כמה עצור הייתי מפשע״. חף ״אני
נחמד. והיה

ץ נחמד •
לא? לחוויה, הופר שקורה דבר כל
ץ זכאי יצאת •
חודשים. לשלושה על-תנאי קיבלתי לא.
מעו זאת ככל היית בלומר, •

כפרשה? רב
 וזה שלי, שהמגפיים חשבה המישטרה

כך. בדיוק היד. לא

תכורי שימי זמר
מדינה אחליף אולי

למה? •
זה. את להם אמר שלי השותף

 עליך טפל הוא כלומר, •
? אשמה

 את לקחו בכלל, ככה. לו יצא טפל, לא
 מגפיים? זוגות שישה זה מה בצחוק. זה

 הוא אותם. לו ומכר לבוטיק בא מישהו
גנובים. שהמגפיים בכלל ידע לא

 שוב הסתבכת קצר זמן לפני •
באש נעצרת הפעם המישטרה. עם
חשיש. החזקת מת

 קצינים בבסיס להופעה בדרכנו היינו
ו טוב היה והכל הופענו, רמון. במיצפה

 שאני בחור לנסיעה אלי הצטרף יפה.
בחז שלי. הגיטאריסטים דרך אותו מכיר

 אמרו בבאר־שבע. דלק בלי נתקענו רה
ש דלק תחנת יש אופקים שבצומת לנו

ביממה. שעות וארבע עשרים עובדת
 קור־ אותנו עצרה נוסעים, שאנחנו איך
 לי אמרו השוטרים המישטרה. של טינה

באו חיפוש לעשות להם בא בצד, לעצור
 הבחור אצל אבל כלום, מצאו לא טו.

 את לבחור פתח השוטר משהו. ביד מצאו
חשיש. חתיכת לו והיתד, היד

אותך? עצרו למה אז •
 לא שאני טוען אני הרכב. בעל אני
ב חייל שאיזה התברר מהחשיש. ידעתי
 לא אני החשיש. את לבחור נתן בסיס
 לפני שלי לנגנים ומיסדר חיפוש עושה
לאוטו. נכנסים שהם
מעשן? אתה •
מעשן. אני סיגריות מעשן. לא
הסיפור? נגמר איך •

החזיקו שלי. שהחשיש אמר הבן־אדם
 אותי. ושיחררו במעצר, שעות 24 אותי

 הם אבל מייד, אותי לשחרר צריכים היו
 פירסם תבורי שימי שם. קאליבר, תפסו

מה בכל אופקים של המישטרה תחנת את
ובעיתונים. החדשות דורות
 החתונה עם הסיפור מה •

 קראתי ? ג׳ניפר עם שלך המוזרה
גירסות. מיני כל בעיתונים

 התחתנתי שבוע אחרי בחורה, הכרתי
הסיפור. כל זה איתה.
ץ למה •

בעי־ מצאה־חן ? יודע אני לי. בא ככה,
וזהו. הסכימה, להתחתן, לה הצעתי גי,

 שלמרות בעיתונים קראתי •
 כין מתלבט עדיין אתה החתונה

שלך. הוותיקה החכרה וכין אשתך
ש אחרי בניו־יורק. כשהייתי התלבטתי

הו פיתאום ג׳ניפר, עם להתחתן החלטתי
 עם באלאגן קצת לי והיה רונית פיעה

 ג׳ני- עם לחזור החלטתי בסוף אבל עצמי.
לארץ. פר

 בעיתונים מהפירסומים שוב, •
ברצי מתייחם לא שאתה הכנתי

אלה. לנישואין נות
 אליה מתייחם אני ברצינות? לא למה

אשתי. אל כמו לא חברה, אל כמו

 מכינה היתה ג׳ניפר אם גם •
 שאמרת מה אומר היית עברית

? לעיתונאים
 צעד עשיתי אם יודע לא אני תראי,

ב איתה. כשהתחתנתי נכון לא או נכון
 לי טוב בינתיים יודע. לא שאני אמת

 יחזיק העסק כל אם יודע לא אני איתה.
 מיני כל לי היו איתה כשהתחתנתי מעמד.

הישובים.
 האוטו היה החישובים אחד •

 ניו־ זיהוי לוחית הנושא המפואר,
? יורקית
 זה פונטיאק, לי היה !האוטו מה האוטו,

 חישובים לי היו אבל מפואר? מספיק לא
איתה. כשהתחתנתי

? איזה •
או יודע אני רק אחד. לאף מגלה לא

 היום. עד חישובים אותם את לי ויש תם,
■ ■ ■ י

 לא מסורתי. מבית בא אתה •
 שאתה שלך למישפחה מפריע

? יהודייה לא לבחורה נשוי
אני בשבילי. קובעת לא שלי המישפחה

 ׳גיס נוסח סצוו חייתי
 חיה גנוב. רמש וגל

 שעובר דבר כל ד.31ת1
דזזוו׳ר. הונן

 היא אותה. אוהבת שלי אמא גדול. מספיק
 טובה, נשמה היא טובה, מאוד בחורה
מה כדוגמנית. מצליחה מאוד היא ג׳׳ניפר.

 לא אני צלמים. אליה מתקשרים בוקר
 ראו הזה. בעניין כלום בשבילה עשיתי

ונדלקו. בעיתון שלה תמונות
 להיות מוכן אני אם אותי שואלת את אם
 מרגיש אני כן! היא: התשובה רווק, כעת

 אז — ונתגרש פנצ׳ר יקרה אם כרווק.
לי. מפריע לא זה נתגרש.

 הקודמת החכרה עם ומה •
¥ רונית שלך,

נגמר. בינינו שהיה כל
שנים. הרכה יצאתם •
 זה אז בחורה, עם יוצא כבר אני אם

שנים. להרבה רק
 פורסמה ימים כמה לפני •

 עצרת כי שסיפרה כעיתון ידיעה
 מרכזי רחוב באמצע מכוניתך את

וגרמת עוגה לקנות הלכת ביפו,

חו לא אתה אדיר. תנועה לפקק
¥ מגזים קצת שאתה שב

 מחנה אני אם ככה. זה עוצר כשאני
 ביפו שקרה מה התקהלות. יש האוטו את

 וזהו. עוגה, לי בא סתם רגיל. דבר היה
 עוגה, לקנות יצאתי האוטו, את עצרתי

 המכוניות כל אותי, ראו שהנהגים ואיך
למע לחתום גמרתי עוגה, קניתי עצרו.

נסעתי. — וזהו ריצים,
¥ מלך כמו מרגיש אתה •
 מלך לא רגיל. בן־אדם כמו מרגיש לא,

בשמיים. רק יש כוכבים כוכב. ולא
 מכוניות על שיגעון לך יש •

¥ מפוארות
קצת. שנתבגר עד ככה, תחביב,

 ה״שכרולט שלך עלתה במה •
¥ קאמרו״

 דולר. 10.500 לי עלתה היא באמריקה
לי מיליון וחצי חמישה עולה היא בארץ
רות.

 ש־ מפריע אישי כאופן לך ,•
¥ יהודיה לא ג׳ניפר

 בצה״ל, הופעה לי היתד■ לך. אספר אני
לאמר אמרו אותה. ביטלו האחרון וברגע

 יהודיה. לא שאשתי ביגלל שזה שלי גן
 ומיב- טלפונים המון מקבל אני מזה חוץ

 בפספ- שאשיר רוצים שלא מאנשים תבים
 לגויה. נשוי שאני ביגלל החסידי טיבל

 אומרים ממני. רוצים מה יודע לא אני
 ליהודיה יהודיה לא בחורה שהופך שמי
ליהודיה. אותה נהפוך אולי אז צדיק. הוא

 שזה״מפדיע־לך מכינה אני •
 דך, איתך¥ מה אכל כקאריירה,

מפריע? זה תכורי, שימי
 כולם יהודיה, לא יהודיה, כל־כך. לא

בני־אדם.
 יהיו לא שילדיך רוצה היית •

¥ יהודים
 לפעמים, זה על חושב אני יודע. לא

יהודים. שיהיו לי שחשוב חושב אני
 להתגייר מג׳ניפר תבקש •

¥ למענך
 לעשות רוצה לא יקרה. מה יודע לא

 יסתבר אחד שבוקר להיות יכול עוול. לה
 לגייר יכול לא מתאימים. לא שאנחנו לנו

מחר. יהיה מה לדעת בלי אותה
¥ להתגייר מוכנה היא •
 להקים רוצה היא רצינית. היא כן,

 לפעמם דך מתחשק לא •מישפחה.
 קצת לשיר הסיגנון? את דשנות

 פחות מודרני, יותר קצת רוק, יותר
¥ סיזרחי פחות סכריני,
 לי למה לאללה! מודרני שלי הסיגנון

 בסיגנון שר אני ו הסימון את לשנות
ד עשיתי לי. שמתאים מה זה סאן־רמו.  ר

 לא השירים שלי, מהנסיון וכאסח. קנ׳רול
 היית אתמול השירים על מת אני הלכו.
1 אהבה לי איו בי תלד את לי ותני שונהי

ג׳ניפר אשתו עם כביתו, תגורי זמר
!״בצה״ל הופעה לי ביטלו גוייה, אשה לי שיש ״מפני


