
 הצליח: (משמאל)
 את הרעיש הוא

ה. חו׳ המדינ  א
ה שעוווי  חשו ה

לעזרתו הארץ מכל

 ליום. דולר 75 הוא האזורי מיפעל
 אותה את שעושה קריית־שמונה תושב

ליום. ש״ח 30 מקבל העבודה
בע עובדים אינם הקיבוצים ״חברי

מנהלים!״ הם שוליות, בודות
 היחס על כותבת הצעירה החבורה

ל מבקשים הם כמוסד. הקיבוצים של
הקי עם כלום ולא להם שאין הבהיר

 למימ־ מופנה הכעס כפרטים. בוצניקים
לממשלה. הקיבוצי, סד

 הכתבה פירסום מאז האחרון, בשבוע
 לתודעת־ ועורכיו העיתון את שהביאה
 בל־ מאיומים העורכים סובלים הציבור,

 היו ״המחבלים בטלפון: תי־פוסקים
ל אתכם נחזיר אתכם! לשחוט צריכים
 נשחוט הטיבעי! מקומכם שם מרוקו.
ועוד. אתכם!״

 מי־מנוחות,״ על כאן היה ״הכל
זיע־ אנחנו שליו. ״רגוע, פרמט. מספר

ה י ר ו ־ ש ־ש ה ת נ ו מ ש
 בצה־ שישי יום שמונה. ךייריית

 קו- הקפה לבית ולח. חם ✓ןריים.7
 להגיע מתחילים העיירה במרכז פיטר

 יש לתל־אביביים הקבועים. המבלים
 לירושלמים שישי, יום בצהרי כסית

 יש מקריית־שמונה לחבורה טעמון.
קופיטר.
לקר מבט המקומונים, שני עורכי

 אפשר שם. יושבים שמונה, ומידע יה
 תל־ ממיכללת דודו את במקום לפגוש

בירו העברית האוניברסיטה בוגר חי,
ו למתמטיקה מורה מאיר, את שלים,

 בבית־ המלמד הטכניון בוגר פיסיקה,
או־ שמואל את הקיבוצים, של הספר

סרמט מעצב
בחינם לעבוד

 בגליל ומוכר ידוע איש־ציבור חנה,
 העבודה, במיפלגת פעיל וחבר העליון

 את נוער, עם העובד אברג׳יל, אלי את
ועוד. בני את דנינו, ניסים
ב ומתווכחים מזיעים יושבים, הם
 עשור שימעון של הכתבה על רב להט

וחבריו.
 עלינו. משתלטים ״הקיבוצים תינו:

 מוצדקת, היתה לקריה במבט הכתבה
 נותנים שהם זה בגלל שנכתבה. וטוב

 להיות צריך לא אני מקור־פרנסה, לי
 כשאני עצמי. כבוד לי יש שלהם. העבד
 בגליל, כאן הקיבוצים לאחד מגיע

המקום.״ את תעזוב לי: אומרים
שלהם. הבית זה צודקים. ״הם מאיר:

 תפנו מהקיבוצים. רוצים אתם מה
 שלא קריית־שמונה, לעיריית בתלונות

לאזרחיה.״ דואגת
 אצלם עובד שאני זמן ״כל אברג׳יל:

 שאפתח ברגע אבל בסדר. זה ושותק,
בפיטורין." עליי ייאיימו הפה, את

 פיתחו קריית־שמונה ״אנשי מאיר:
 שאני שמח דווקא אני ריגשי־נחיתות,

הוצ הכתבה שלהם. הילדים את מחנך
מהקשרה.״ אה

 נראה אותך. יזרקו שהם ״חכה בני:
אז!״ תדבר איר

הע והם אותי, מעסיקים ״הם מאיר:
הוריי.״ את סיקו

 היום וכל אותך מעסיקים ״הם בני:
שי חמורים מחפשים הם מסתובבים.

בשבילם!״ עבדו
 קידום לך יתנו הם אם ״נראה תינו:
ל כשכיר. בשבילם טוב אתה בעבודה.

להגיע!" תוכל לא מזה יותר
*— 1 .........................״ 0

 בקידום. בעיות שיש ״נכון מאיר:
 ולא בממשלה, הוא העיקרי האשם אבל

תק להם נתנה הממשלה בקיבוצים.
ה כל מה? יודע ואתה ומימון. ציבים
 כספים לגלגל יודעים הם להם! כבוד

 יכולים לא אנחנו מיליונים, ולעשות
בהם!״ להתחרות
הכתבה, אחרי עכשיו, ״אולי דנינו:

 הם עכשיו אולי חושבים. רגע יעשו הם
נגדם.״ שאנחנו יבינו

 שימעון כי טוענים, הסמוך בשולחן
 לפרוס־ סמתוכה״ לעשות ״רוצה עשור

ל הסיבה וזו ראש־העיריה, אזרן, פר
 לעיריה, לרוץ מת פשוט ״עשור כתבה.

יצליח." שכך חושב והוא
החב אומרים פוליטיקה,״ הכל ״זה

יותר. מרוחק משולחן רה
 עם מתווכחים מבט'לקריה עורכי

 יש בחדשות. הם היום .8 מידע עורכי
מי המקומונים. שני בין קינאה הרבה

 את לשלוח הוריו החליטו וחצי ז 3
 בחיפה. הצבאית לפנימיה שימעון

וא עצמי הצגתי לריאלי, ״כשבאתי
מי מקריית־שמונה. שימעון אני מרתי:

 מאז מארוקאי!׳ גם ,אתה לי: צעק שהו
 פעם שחור. ,פנתר בפנימיה, לי קראו

כשעמד היה בעניין שנתקלתי נוספת
 אביה האשכנזיה. לאשתי להינשא תי

 לי מתנגד בעצם הוא לנישואין. התנגד
היום.״ עד

 בארץ, שביעי דור ),35(פרמט יהודה
 היה אביו בוואדי־סליב. בחיפה, גדל

 בצים, עבד ציורית. דמות פועל־בניין.
 לקריית־ עד והגיע אל־שייח', בשארם
 הפינוי. לפני שארם את ״עזבתי שמונה.
 על לחתום לשארם, לקפוץ יכולתי
ע לא דולר. אלף 170 ולקחת ניירות
מצטער. לא גם ואני זה, את שיתי

 לפני לקריית־שמונה ״התגלגלתי
על המקום, על ונדלקתי שנים שש

שמ ן,שטע/ן

פרמט יהודה עשור.עיצוב: שמעון עריבה:

!די,נמאס
עוד אותנו יספקו לא ועבודה לחם

 לקריה מבט שנה. 13 לפני נוסד 8 דע
 עורר וכבר חודשים, שיבעה רק קיים

ציבוריות. שערוריות
 אמה ,גס

מרוקאי!" ^
 שימי פרמט, יהודה לב, ברהם̂ 

 גברים הם קפמן ואליהו עשור עוז
מרו ושניים אשכנזים שניים צעירים.

 ו־ התלהבות מלאי דינמיים, הם קאים.
 לקריית־ מתייחסים הארבעה רוח־קרב.

 אחד לכל הטיבעי. מקומם כאל שמונה
 גיזע־ על מהילדות מרוחק סיפור מהם
משפיל. ויחס שינאה נות,

 הוריו חקלאי. בצפת. נולד )37( לב
רמות־נפתלי. מושב חברי הם

 היו הם ממארוקו. עלו שלי ״ההורים
 בצרפת. הכשרה שעשה ציוני גרעין
התייש להקים הגיעו הבטחות מלאי

 אותם פיזרו כאן בישראל. חקלאית בות
 לא שהתפרקו. עד ישובים, מיני בכל

 לגר־ כמו המארוקאי לגרעין התייחסו
 שלי ההורים מאירופה. שהגיעו עינים

 הציוני חלומם את והגשימו ויתרו, לא
ברמות־נפתלי.״

 האנשים את הקריה, את אוהב לב
 ל־ ״המתייחס המימסד את ושונא בה,

אחר.״ עם בני כאל מארוקאים
 בקריית* נולד )27( עשור שימעון

 ממארוקו, לשם הגיעו הוריו שמונה.
בן כשהיה למעברה." הישר ״ממרקש

 עשיתי פרנסה. לי היתה לא האנשים.
עבודות. מיני כל

 את הכרתי חודשים שיבעה ״לפני
 המשוגעים להם קורא שאני החבורה

 ולעבוד להמשיך מוכן אני ומאז לדבר,
בחינם." איתם

 נוסף. גיליון הוציאו הם השבוע
 חברי־כנסת אנשי״ציבור, מצד הלחצים

הח הועילו. לא בסביבה והקיבוצים
 לעצמה: שהתוותה בקו ממשיכה בורה
הקיבוצים. להתנשאות הקץ

 המילים על מתנצל לקריה מבט
ב בהן שהשתמש והביטויים החריפות

 לו היתה לא כי ומבהיר הקודם, גיליון
 ני־ של בריגשותיהם לפגוע כוונה כל

צולי־השואה.
 לאחר שבוע האחרון, בגליון גם אבל
לת עורכיו ממשיכים הגדולה, הסערה

 שמטרתם ולהבהיר, הקיבוצים את קוף
 ולע־ קריית־שמונה לתושבי לעזור היא

בישראל. רי־הפיתוח
וע ״לחם כותבים, הם נמאס,״ ״די,

יש אנחנו יותר. אותנו יספקו לא בודה
השלישית! ראל

 מחייבים במדינה. תפקיד לנו ״שמו
 כך: בונים בארץ פועלים. להיות אותנו

 נותנת. המדינה הלוואה. מבקש הקיבוץ
 ה־ אם מהכיס. כסף מוציאים לא הם

 — ישראל ממשלת יש נכשל, ׳מיפעל
נש הבעלות אבל אותם. מממנת היא
שלהם. ארת

ב־ קיבוץ חבר של ״שכר־העבודה

 הלימון את להם הקפצנו אותם. זענו
שלהם." מכוסות־התה

 קשו״השתיקה על כועסת החבורה
בעיתונות. כה עד שהיה

 חוליות, קיבוץ כשחבר שנה, לפני
מש כתבה פירסם בן־דרור, מיכה אחד

 הגיב. לא איש קריית־שמונה, על מיצה
 קריית־שמו־ לתושבי אז קרא בן־דרור

וקהל־כיכרות." ״חוגגי־מימונה נה
שקיבוצי־הסבי־ כותבים ״כשאנחנו

 לחסל ומנסים עלינו משתלטים בה
 הקיבוצים עלינו. מתנפלים אותנו,

 לקריית־שמונה מתייחסים בסביבה
 לכוח־ע־ מאגר עיירת־פועלים, כאל
 יסתמו לא ואילך מהיום אבל זול. בודה

עשור. אומר הפה!״ את לנו
ביני חילקו ״הקיבוצים מוסיף: לב

 קייקים לקח אחד קיבוץ הירדן. את הם
 כל על משתלטים הם אבובים. והשני
 הזה הנחל את הביאו כאילו בירדן פינה

 את הפכו הם מפולניה. או מרומניה
 ותושבי שלהם, פרטי לשטח הירדן

 כסף להם לשלם צריכים קריית־שמונה
הירדן.״ במי להשתמש כדי

 ישראל ^
השלישית ▼

 העתון, עורך עשור, ימעון ילץ
 אורי אל התייחסותו כי מספר *0

הת רק היתה ורבי״) (״מורי אבנרי
 מכיר ״אינני למורה. תלמיד של ייחסות

 במהלך למדתי אבל אישית. אבנרי את
 שרק הזה, בהעולם מקריאה השנים
 לאוזניים. מגיע זה בוטה כותבים כאשר

 שמונה קריית שלאנשי כותב הייתי אם
 היה מי פרנסה, של חמורה בעיה יש

אליי?״ מתייחם
 הפכה קריית־שמונה כי אומר, עשור

 מצפון כיוון. מכל אותה תוחמים לגיטו.
ה בבתים כפר־גלעדי אדמות נושקות
 נמצאים מדרום העיירה. של אחרונים

 אדמות ובמיזרח האזוריים, המיפעלים
ו נאות־מרדכי כפר־בלום, הקיבוצים

 לעלות זה לעשות לנו שנותר ״מה עוד.
 לנו מחכים שם אבל מערבה. ההר, על

מישגב־עם.״ וקיבוץ מנרה קיבוץ
 עם להשלים מסרבים החבורה בני
 וכספקי השחורים כפועלים גורלם

 הם חדש,״ דור ״אנחנו זול. כוח־עבודה
השלישית. ישראל ״אנחנו אומרים,

 הוותיקים. היו הראשונה ״ישראל
יש אנחנו הורינו. הם השניה ישראל

א ניצולי־המעברות. השלישית. ראל
הש רכשנו מהורינו. יותר חזקים נחנו
 המיל- את נילחם אנחנו מתאימה. כלה
 המעברה מן ניצלו שלא אלה של חמה

ומהשלכותיה.״
יס כי מישרד־הפנים הודיע השבוע

פור הוא לכך הנימוק העיתון. את גור
 לעסוק רשיון להם שאין תירוץ מאלי,

 שבוע, לפני לשערוריה, עד בעיתונות.
 ״אם לאיש. הפריע לא הרשיון עניין
 לכתוב נמשיך העיתון, את לנו יסגרו

 בסטנסילים, הקירות, על דברינו את
 עיתון־ נעשה ברמקול. עיתון נוציא

 שלנו העיתון את נכתוב מחתרת.
 לומר נפסיק לא הקירות. על בספריי

מעורכיו. אחד מכריז לנו,״ שיש את

₪ אגטלר דמית
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 ״אין לעצמי: וחושב צעצועים, כמו לי
ל רק הנה לבוא אצטרך לעשות, מה

וצר!״ קטן המקום ביקורים.
 אותי מעיר פיתאום לישון. הלכתי

 אדן על שעמד בולבול, של ציוצו
 מה ״חמור! לעצמי: אומר ואני חלוני,

 בוא אמריקה? של בג׳ונגל עושה אתה
הביתה!״
 אמרתי לאמריקה. חזרתי חודש תוך

 אקח אני הבת, את תקחי ״את לאשתי:
לישראל.״ חוזר אני הבן. את

 הפרידה את קיבלו הילדים היה. וכך
 כימעט האחרונה שבשנה למרות קשה,
 הדרך היתד, זו אך בבית. הייתי שלא

 לא אוהלה ושל שלי הנישואין היחידה.
להימשך. יכלו

 כבד פיתוי
הראשון בערב

 ארצה, שהגעתי אחרי קצר מן ¥
ליד את קליפורניה בקפה פגשתי (
 האידיש שחקן של בתו שומכר, יה

שומכר. ישראל הנודע,
 עליה, מסתכל אני חתיכה, ראיתי

 אליה, מחייך אני עליי, מסתכלת היא
 אפילו שקמה ולפני אליי, מחייכת היא

 לא זאת לעצמי: אמרתי שלום. אמרה
ישראלית!
 בדיזנגוף, אותה פגשתי למחרת

 לא יומיים שלה. הטלפון את לקחתי
 קבעתי שטילפנתי. עד מהבית, יצאה
 בן־אמוץ, דן מצלצל ואז פגישה, איתה
והול בארץ גינזבורג שאלן לי ואומר

לבלות. כים
חד חתיכה מביא ״אני לדן: אמר

 הודיעה היא באה. לא לידיה אבל שה.״
 לבלות לצאת התכוונה לא שהיא לי

 לה הצעתי שקבענו. המועד לפני אתי
אומ היא בעין־הוד, לסופשבוע לנסוע

 לבית. מחוץ ישנה לא ״אני לי: רת
לי.״ אסור

 איזה פה? זה מה ״וואללה, חשבתי:
 לישון לה שאסור זאת, חתיכה מין

 שלא לפגישות באה ושלא לבית, מחוץ
 לגרות התחיל העניין מראש?״ נקבעו
 לקחת בא אני אחד, יום ואז, אותי.
 את שברה לידיה בצבא. להופעה אותה

 להיות בשביל ללבוש מה הראש
 איזה לה מצאה לבסוף כמוני. בוהמית

 הדלת, את פתחה כשהיא מתאים. בגד
 אפורה בחליפה לבוש אותי ראתה היא

 ההיא בתקופה שוק. וחטפה ועניבה
להתלבש. אהבתי נורא

 וברוב לאכול, הלכנו ההופעה אחרי
 לחדר. אליי לבוא לת הצעתי חוצפתי

 נוראית, ״חוצפה לעצמה: אמרה היא
 היא היכן עד לראות רוצה אני אבל

מגעת."
תמונות. שונים. אוספים לה הראיתי

אספתי. לא פעם אף ביקורת לא,
 ומאז ערב, באותו כבר. אותה פיתיתי

עכשיו. עד נפרדנו לא
 ישראל״אלכ״ ילדים: שני לנו יש
 וילדה גיגי, לו קוראים שכולנו סנדר,
לארבעה אבא אני אבל קארין. בשם

םי  את עיצבתי ליי
הוזיווד תגשש

 בארץ, שאני השנים 12 משך ף*
 עשיתי מאמריקה, שחזרתי מאז

 את ביימתי השאר בין רבים. דברים פה
 הגשש של הראשונות התוכניות שתי

החיוור.
ב שונים בחורים שלושה באו
 מין אחד: דבר אותם ואיחד אופיים,
 שקיבלו ילדותית, נשית, רכה, תנועה

 אותם שהדריכה פולני, נעמי בהשפעת
התרנגולים. בלהקת

 התנועה את לעקור צריך הייתי
 להלביש הכרח היה מהשורש. הזאת
 פשה של יועציו ועניבה. בחליפה אותם
 אני אבל משוגע.״ ״הוא לו: אמרו

הרא ההצגה אחרי שצדקתי. הוכחתי
 ביקש פשה להתפרק. רצו הם שונה
היה: זה וכך ליבם אל לדבר ממני

תפ בתיאטרון לשחק רוצה פולי:
רציני! משהו ממש, קידים

 בלי לבד, לשיר רוצה אני שייקח:
הצחקות!
 היא שהשלישייה חושב אני גברי:
 שתעזור בתנאי מאד, טובה מיסגרת

כישרון. מכסימום להוציא לנו
)39 בעמוד (המשך
ה העולם 2605 הז




