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 כד המדינה מן צוחק אחד דם̂ 

 מרקוס ישראל ארנסט שמו לה. 1\
יפת.

 פנסיה יפת ארנסט מקבל 65 בגיל
 ארצות־הברית נשיא שגם חודשית,

 פיצויי־ שקיבל אחרי בה, לקנא יכול
 בעולם נשיא ששום בסכום התפטרות

עליו. לחלום יכול אינו
 את להכניס שהצליח אחרי זה כל
 שהיה לבוץ בראשו, עמד שהוא הבנק,
אר חשו אלמלא לפשיטת־רגל מוביל
 לעזרתו, ישראל אזרחי מיליוני בעת

 עצמם על וקיבלו הממשלה, באמצעות
 הבנק חובות — חובות של מיליארדים

במניותיו. מספסרות שנבעו
 יפת ניאות זו, מסחררת הצלחה אחרי

נואשים מאמצים אחרי להתפטר,

 לקיים כדי נחוץ הכסף מן חלק
 בסיגנון גילעד, לבית אלה, בשם גברת
לו. הורגלה שהיא

 זו לגרושתו קנה יפת ארנסט
 תל־ בצפון פנטהאוז באחרונה

זול. עסק זה ואין אביב,
 האשה אינה יפת אלה הגברת אבל
 לרמת- דואג יפת שארנסט היחידה
שלה. המיחיה

 שוב יפת ארנסט נראה באחרונה
 האלמנה וינר, שושנה לגברת צמוד

 לשעבר ידידתו מפרנקפורט, העליזה
 נראו הם שיף. חיים המלונאי של

 של הקונצרטים בכל שעבר בשבוע
הפילהרמונית. התיזמורת

 וגם נוצצים, אירועים אלה היו
שמה יתכן נוצצת. היתה וינר הגברת

הפילהרמונית בנש!? וינר ושושנה יפת
הנוצץ באירוע נוצץ הכל

 פני על ושהשתרעו חודשים, שנמשכו
ממ הראשונה, כולו(במחלקה העולם

למקום). קום
 כל לו שילם זו, התפטרות על כפרס

 איש ותינוק, זקן — בישראל אדם
 יותר ובסן־־הכל אחד, דולר — ואשה

כפיצוי. דולארים, מיליוני מארבעה
 הבנק לו משלם כך על ובנוסף
 אלף 30 של חודשית פנסיה הלאומי

 זקן — בישראל אדם כל כלומר: דולר.
 לארנסט משלם — ואשה איש ותינוק,

 כתרומה סנט 10 כמעט שנה מדי יפה
 של לא יפת, מותו(של יום עד פרטית

לשלם.) ימשיכו ימות, הוא אם התושב.
 על מונומנטלי כפרם זה, כל

מונומנטלי. כישלון
 מרדכי ח״כ זאת שהגדיר כפי

 ביותר הגדול ״שוד־הבנק וירשובסקי:
המדינה״. בתולדות

 הווילה
הגברת של

סכומי המקבל אדם, עושה ץ^ה
/  הוא איך חי? הוא איר כאלה? עתק ^

הזה? ההון את מבזבז
הש עצמו את ששאל השאלה זוהי

 בץהתקפת־זעם בישראל, אדם כל בוע
לשניה. אחת

 החדשים היהלומים ברק היה בה שנצץ
יפת. ארנסט לה שקנה
 העוקבים חוג פנים, כל על
 לכך לב שם וינר שושנה אחרי
 של עטוי־הפרוות גופה שעל

 כמה באחרונה הופיעו שושנה
שנית חדשים, תכשיטים וכמה

יפת. ארנסט על־ידי לה נו
 בכך להתפאר יוכלו אזרחי־ישראל

 לתכשיטים תרומתם את תרמו שהם
 אשה עכשיו המקשטים רבי־הטעם,

וקוקטית. נאה
 מחסור אין וינר לשושנה אומנם

 עליזה, אלמנה רק לא היא בכסף. דחוף
 באחרונה רק עשירה. אלמנה גם אלא

בלונדון. חדש בית רכשה
 היא שיף של חברתו־לחיים כשהיתה

 הווילות אחת את שיף, עם יחד בנתה,
 משיש, כולה בארץ, ביותר המפוארות
 בתוספת דונם, ארבעה על המשתרעת

 חיוניים מיצרכים ושאר שחיה בריכת
 של באיזור־הווילות בני״המעמד, של

רמת־גן. עשירי
 לגמרי״ שיף, מחיים שנפרדה לפני
 אותו להחתים דאגה היא סופית, לגמרי

 הבעלות את שהעבירו מיסמכים על
אליה. הבית על השלמה

 בכבודו יפת ארנסט גר ואיפה
ובעצמה

יפת פנסיונר
עתיק ויין יהלומים פנטהאוז,

 אינו כמוהו מושלם ג׳נטלמן כי ברור
 — בווילה לגור לעצמו להרשות יכול

 על־ שנבנתה — שתהיה ככל מפוארת
הקודם. ומאהבה אשה ידי

באח לעצמו, יפת קנה לכן
ב-מיגדלי־דויד״ פנטהאוז רונה,

 הממלאים המיגדלים אותם —
הסו בחיים טורי-הרכילות, את

תיו. קומותיו בין ערים ודירו
 בכל להסתכל יוכל יפת ארנסט

מלמעלה. האלה הסערות
 ה־ בקומה פנטהאוז רכש הוא

דולר אלן? 550 של בסכום ,17
 מסכום־הפיצויים בשמינית —

שלו.
 את לרהט. צריכים הפנטהאוז את

 היא שושנה. בידי הפקיד הזה התפקיד
 כשהיא האחרונים בחודשים נראתה

 כי ודואגת מוציאה מכניסה, מתרוצצת,
 בדברים מוקף כשהוא לגור יוכל יפת

אוהב. שהוא והטובים היקרים  יד ^
יד דווזצת ▼

 הג־ ברמה חי יפת ארנסט כלל, ^
 הבנקאים גדולי גם ביותר. בוהה ₪1

 של בהון השולטים אנשים — בעולם
 בקושי מגיעים — מיליארדים עשרות

 במשך לה הורגל יפת שארנסט לרמה
השנים. עשרות

 תמיד עורר יפת של מינהגי־המיחיה
 הנובו־רישים, כל של קינאתם את

 העליון. הישראלי המעמד את המהווים
ותיקה עשירה ממישפחה בא הוא

 שהקימה יפת, מישפחת — מברלין
 בע״מ ושדת׳ יפת יעקב את בארץ

 טוב די בקושי הוא ביותר והטוב —
בשבילו.

 שלו, התרבותי ברקע מתפאר הוא
 משובץ ודיבורו שקספיר, עד מגתה

 גדול מבין הוא קלאסיים. בציטוטים
ובכלל. באוכל במוסיקה, בסיגארים,

 לטוס שיכול כמי ידוע הוא
 במיסעדה לאכול כדי לפאריס

לארו ולהזמין אניני־טעם, של
 יין בקבוק עפעןז, להניד בלי חה,

 ״שאמו״■ — דולר אל!? במחיר
מסויימת. משנה משהו

 זה וגם בארץ, לאכול נאלץ הוא אם
 שתיים־ רק בביקוריו זוכים קורה,
 והמובחרות היקרות המיסעדות שלוש
ביותר.
 מעניק והוא בחברה, מעורה יפת אין

 הוא לו. הראוי הבוז את החדש למעמד
 ורק ראווה, למען חי אינו ומסוגר, סגור
 מקרוב. אותו מכיר ידידים של קטן חוג

 גולדנברג, אמנון עורר־הדין ביניהם:
 אריה מופלג; עשיר כיום הוא גם

דר דולצ׳ין,  והת־ הסוכנות; הנהלת י
 פקר־פלדה, מנכ״ל פקר, יוסף עשיין
שנים. בשלוש מיפת הצעיר

 לגמרי ולא — במיקרה
מש אחד היה פקר — במיקרה

 את שקבעו האנשים לושת
 ודול־ יפת של תנאי-הפיצויים

לסידור. חסותו את נתן צ׳ץ
 אלא פרטי, בנק אינו לאומי בנק

מצירו, פקר, היהודית. לסוכנות שייך

 בנק עם מסועפים עסקים מנהל
_ בהלוואה. שם וזוכה לאומי,

ב ^ י ב ב
השם ^9 י

החדש, הפנטהאוז את שקנה פני
 אזרחי של האדיבה בעזרתם /

 כיפת- תחת יפת גר לא ישראל,
השמיים.
 עם נשוי היה כשעור שנה, 12 לפני

 דו־קומתית וילה רכש הוא אלה,
 בתל־אביב, היוקרתי בשיכון־צמרת

 המחיר: לאומי. לבנק שייכת שהיתה
 לערכה מתחת הרבה דולר, אלף 45

האמיתי.
 מספיקה אינה בוודאי כזאת וילה

 הפנסיונר יפת, ארנסט כמו לאיש עוד
בעולם. ביותר המאושר
 — יפת ארנסט יכול כיום
 ושלוש בנים שני של אביהם
 ברוך יפה, מסודרים כולם בנות,
העולם. מכל לצחוק — השם
 כדי מספיק שהיה הון, קיבל הוא
 מחלקות כמה של סגירתן את למנוע

 שהיתה פנסיה ומקבל בבית־חולים,
 מיש־ חמש בכבוד לקיים כדי מספקת

בישראל. ברוכות־ילדים פחות
 הצלחתו על כפרס זה וכל
הג התרמיות אחת על לנצח
 שגרמה בישראל, ביותר דולות

 את להפסיד אנשים לרבבות
ב עלולה, ושהיתה — כספם
 לבית- אותו להביא אחרת, ארץ

הסוהר.
ת מי ל שו ב * רי _ 37 ^ י


