
 ואף הטרי, הזוג את שיכן שבה
 היה הוא נוספת. מישרה ליאיר נתן

 בעיר. העיתונים חלוקת על אחראי
 לשדה־התעו- בבוקר נוסע ״הייתי

 בעיתונים, הפיאט את ■ממלא פה,
 אותם ומחלק נהג, ראו שלא עד

 כמה עוד הוסיף זה עיסוק בעיר.״
 של החודשית למשכורתו לירות
הת דסי לענייני־הדרום. הכתב
 ועד במישרד־נסיעות, לעבוד חילה

שי. הבכור, בנם נולד מהרה
 היד, צריו שי, שנולד לפני

 במיש־ לארצות־הברית לטוס יאיר
 נסע הוא רוטאו־י. מועדון של לחת
 ברית־המי־ טקס נערך שבו ביום

 את בארץ והשאיר בכורו, של לה
הפעוט. בנם ואת הצעירה אשתו

 שם בפילדלפיה,
 לימודי למד

מאסטר. תואר וקיבל הטלוויזיה

 בבית- הדריך ואחר־כו ,4 (בד,״ד)
לחיל־רגלים. הספר

מנ של בנו השתחרר ׳62 בסוף
 שנה 40 מלאו עתה שזה לח״י, היג

 למד- בחוג ללמוד והתחיל למותו,
 תל- באוניברסיטת עי־המדינה

אביב.
 התחיל הוא בתיכון יאיר כשהיה

חד בעיתון ככתב־ספורט לעבוד
רצי אותי. תפס ״וזה הספורט, שות

 יאיר, נזכר צבאי,״ כתב להיות תי
 ב־ הכורסה על מתרווח כשהוא

ב המלא שבביתו חדר־המגורים
לי.״ נתנו לא ״אבל עציצים,

 באוניברסיטה ללימודיו במקביל
 מעריב בצהרון לעבוד התחיל הוא

 שנים שלוש במשך ככתב־ספורט.
 אוהדי של סקרנותם את יאיר סיפק

ב לימודיו, את כשסיים הספורט.
 החוצה לפרוץ ״רציתי ׳,65 שנת

ל לפלוש ניסה הוא מהספורט.״
 השאר בין נוספים. כתיבה תחומי
מישטרה לענייני ככתב שימש

 יאיר שהה חודשים שלושה במשך
 שת־ 2 מילחמת ערב וחזר באמריקה

בי חברי־המשלחת, כשהיו הימים.
 בפילדל- ישראלים, שישה ניהם
 הזוג בני עם התיידדו הם פיה.

 אמריקאים.- יהודים גולדשטיין,
 המילחמה אחרי אחדים חודשים

 בארץ. לביקור הגולדשטיינים באו
 יאיר, עם נפגשו באילת כששהו
 וללמוד לאמריקה לבוא לו והציעו

 ארז רבים היסוסים אחרי שם.
 לקח מיזוודותיו, את שוב יאיר

 לפיל- ונסע בנו ואת אשתו את
דלפיה.

 לימודים
״ב ה ר בא

 לנו חיכתה שהגענו ^
״ / לאו התקבל שיאיר הודעה /

 בית לנו חיכה טמפל. ניברסיטת
מכו במקרר, אוכל ומרוהט, הדור

עבו ומקום החנייה במגרש נית
דסי. מספרת דה,״

 היתה ליאיר שחיכתה העבודה
האנג־ אבל מקומי, בעיתון ככתב

ההמשך ווו
דני מרבה גילך,

 אינו המישפחה״, ״ליצן השנתיים, בן דני
 אף על סביבו. המצלמות מהבזקי מתרגש

לשהות. הבית בני מרבים שבו בחדר־הטלוויזיה, לשהות

מיש התפנתה ״ואז ובתי־מישפט,
אותה.״ לי לתת והסכימו באילת רה

עיתונים
 באחד לכן, קודם שנים רכע ^
■  בני־מישפחתו אצל מביקוריו י

 שב־ את יאיר הכיר ברמת־השרון,
ה הפכו מהרה ועד היפה, נחם

 קבוע. לזוג היפה ודסי הנמרץ צעיר
באי המישרה את יאיר כשקיבל

הי ״זו לאשה. דסי את נשא לת׳
 לפחות שם היו גדולה, חתונה תד׳

 ״היום, דסי, נזכרת איש,״ 1000
טי היה זה' זה, על חושבת כשאני
רוף.״

 היה רכושו שכל הצעיר, הזוג
 להתגורר עבר ,600 פיאט מכונית
המדי סוף אז ״שהיתה באילת,

דירה, באילת החזיק מעריב נה•״

והלי בפיו, שגורה היתד. לא לית
״עסק זמנו. רוב את גזלו מודים

 מצחיקות,״ עבודות מיני בכל תי
 ל־ הפטרות ״לימדתי יאיר, מספר

וצע קברים מכרתי בר־מיצווה,
 נער־ נהג־משאית, הייתי צועים,
 יהודיות, בקהילות ומרצה שליח
לעב כמורה עבדה דסי ואילו
רית.״

 הטלוויזיה הגיעה זו בתקופה
 שהעניין לעצמי ״חשבתי לארץ.

עי ללמוד הלכתי ולכן יתפתח,
 שנתיים במשך וטלוויזיה.״ תונות
 באר- שטרן מישפחת שהתה וחצי

 את יאיר שסיים עד צות־הברית,
המאסטר. את וקיבל לימודיו
 יאיר לארץ. חזרו הם 1970 בסוף

 ככתב־חוקר. במעריב לעבוד שב
 הכסף כי בפתח־תיקווה, אז ״גרנו
 לרכישת הספיק לא לנו שהיה
 של חייהם אחר.״ במקום דירה

קבוע. למסלול נכנסו השלושה כל
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המתגוררת רוני — משמאל נישואיהם. אחרי שנתיים

 בנכדתו] אוחזת זמיר, דב השני בעלה עם בנתניה
 שנמצאיו המישפחתיים שבאלבומים בטוח ״אני ענת.
יאיר] אומר אבי״, של ישנות תמונות יש אמא. אצל

״5 לאב אזכרה טקס
ובני־ שטרן (״יאיר״) אברהם של למותו שנה בעיס

 האזכרה, בטקס לכבדו באו רבים וידידים מישפחה
 נולז אשר יאיר, ודסי. יאיר ענת, רוני, :בתצלום

מתמונות רק פניו את מכיר אביו, מות לאחר

 גיל־ אלכס אותי פגש אחד ״יום
בטל לעבוד לבוא לי ואמר עדי

 באתי ״אני יאיר. מחייך וויזיה,״
 היתר, הטלוויזיה שם מאמריקה,

 זה התחילה. רק היא ופה שיגעון,
 גלעדי אולם רע.״ ממש לי נראה

הת ויאיר אותו לשכנע הצליח
 ככתב־ בשבוע אחד יום לעבוד חיל

 גם עבד ועדיין בטלוויזיה, ספורט
במעריב.

נז מעריב,״ את לעזוב ״פחדתי
 מעריב שם. טוב לי ״היה יאיר, כר

 לי היו ובית-ספר. בית עבורי היה
 שם.״ גדלתי וממש טובים חברים

 יום־הכיפורים מילחמת אחרי
 בטלוויזיה. בכוח־אדם מחסור היה

 שינתה והמילחמה התפזרו ״אנשים
 יאיר התחיל ׳74 ביוני הסדרים. את

 במחלקת־ חלקית במישרה לעבוד
 לפנות 4 משעה במעריב. החדשות

 במעריב, עבד בבוקר 8 ועד בוקר.
 כתב־טלוויזה היה וחצי 8ומ־

בתל־אביב.
 לעבור רציתי שנה חצי ״אחרי
 מנהל אז שהיה שילון, דן לעריכה.

 לבוא לי הציע מחלקת־החדשות,
חד מהדורות ולערוך לירושלים

 בלילה.״ קצרות שות
הו ודסי יאיר חיו כבר בינתיים

נולדה. ענת בתם לשניים, רים

 לדסי, כל־כך דומה היתד, היא ״וגם
יל לעשות נפסיק שלא שהחלטתי

 דומה שיהיה אחד שיוולד עד דים
 נסיו־ ארבעה ערכו כני־הזוג לי.״
 אינו מילדיהם אחד אף אולם נות

ליאיר. דומה
 נפטרה יותר מאוחר שנים שלוש

ירו לו והורישה יאיר, של סבתו
 דסי שקיבלו מהכסף גדולה. שה

 בפתח־ דירתם ממכירת ויאיר
 רכשו הם הירושה ומכספי תיקווה

הצרפ בגיבעה הנוכחי, ביתם את
 הדו־קומתי הבית בירושלים. תית

 חדר־ ביניהם חדרים, שישה מכיל
 בני־המישם־ מבלים שבו טלוויזיה,

זמנם. רוב את חה
טו כשנתמנה וחצי, שנה לפני

 למנהל־מחלקת־החדשות, סער ביה
 של הראשי למפיק יאיר הפך

תפ במיסגרת החדשות. מהדורות
 מיבצעי־שידור הפיק הוא זה קיד

 מישדר־ד,בחירות ביניהם גדולים,
ל ומישדר־הבחירות להסתדרות,

כנסת.
 מתפקידו ליסור מיכה כשהתפטר

מועמ את יאיר הציע מבט, כעורך
במיכרז. וזכה לתפקיד, דותו

עכ עד עסוקה שהיתר, דסי,
ש ילדיהם, ארבעת בגידול שיו

שנ בן הוא דני, שבהם, הצעיר

 במיקצועה, לעסוק התפנתה תיים,
צורפות.

 עבודה חדר לעצמה בנתה היא
 ״חמסות״, עושה היא ובו בבית,
מבי שלי שהחמסות מאמינה ״אני
 חמסות שאוהב מי וכל מזל, אות

אלי.״ הדרך את מוצא

י נ י א  חוש^ ״
משינויים״

 שהוא עצמו על מעיד איר ^
 טוען הוא מישפחתי. טיפוס

 תחביב תחביב, גם הם ילדים כי
 בני-המישפחה רב. זמן הגוזל

 בארץ. לטיולים חופשה כל מנצלים
 נדירות.! המשותפות החופשות כיום

 שכן רב, זמן ממנו גוזלת העבודה
 בתפקידו גם עדיין ממשיך הוא

מבט. של ראשי כמפיק הקודם
 מקומות־ הרבה כל־כר ״עברתי

 ומסתבר בחיים, ותזוזות מגורים
 בלתי־צפויים,״ דברים תמיד שיש

 חושש לא ״אני הטרי. העורך אומר
 פעמים כיוונים שיניתי משינויים.

 מפעם חושש ואיני בחיי רבות
 ריאלי לי נראה לא אבל נוספת

הטלוויזיה.״ את שאעזוב
ןן זכרוגי טיבי
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