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 ביותר הגדול ״הביקוש
סד הוא בעולם בני לז
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גור!״ צבי כלפי מושרשת

 היא בארץ שהאינפלציה לכך לב שמה חברת־החשמל
 המיקדמות את ביטלה ולכן פעם, שהיתה מה לא כבר

 מהיום שנים. כמה במשך מהצרכנים לקחת נוהגת שהיתה
 שהוא מה עבור החודש בסוף צרכן־חשמל כל ישלם והלאה

החודש. במשך צרך
 כדאי אולי לב, שמה חברת־החשמל שאם חשבתי

 מדוע אותו ולשאול זה, בעניין מס״ההכנסה את גם לעניין
המסבכות העצמאים, של מיקדמות־המס את יפסיק לא

 אור שראה ציטרין, בני העיתונאי של הראשון הספר
 נוסף״.' דרכון לרכישת הדרכים ״כל היה שעברה, בשנה

 למציאת הדרכים ״כל השני, יספרו אור ראה אלה בימים
בחו״ל״. עבודה
 משלם מי ציטרין בני את ושאלתי להתאפק יכולתי לא

יהודים. של טרנספר לעודד כדי לו
כלום. מעודד לא שאני מאמין גם ואני לי, משלם לא אחד אף

 ישראלים אלפי שבו נתון, ממצב מתעלם לא אני — שכן מה
לים. מעבר קבועה, ולפעמים זמנית לפעמים עבודה, מחפשים

ה ת א למצוא? להם לעזור שצריך חושב •ו
 בהרבה בעצמם מוצאים היו שהם מידע, בספריי להם מספק אני

עבודה. ובהרבה זמן
 לשכוח אסור אבל זה, בששה העצומה לרגישות מודע אני

 יוגוסלבים, עובדים ובאיטליה איטלקים, עובדים שבשוודיה
 עם שלום היה אילו גרמנים, ובצרפת צרפתים, ובארצות״הברית

 אחד ואף ובמצריים, ובסוריה בירדן עובדים ישראלים היו שכנינו,
עניין. מזה עושה היה לא

במסר? שיש המידע מה זה. את נעזוב טוב, •
וגם ארצות לפי בחלוקה גם עבודה, שמחפש מי לכל מידע

 של ורציחתו חטיפתו על מאסר״עולם המרצה גור, צבי
 יעל חברתו, את בספטמבר 1ב״ יישא ירדן, אורון הילד
 בתי־ שרות דובר טסטר, ג׳וני מסר כך לאשה. גרוס,

הסוהר.
 אולם בלוד, הרבנות במישרד לנישואין נרשמו בני־הזוג

 הועבר בלוד, ״איילון״ בכלא להינשא אמור שהיה גור,
לבאר״שבע.
בטלפון. גרוס יעל עם שוחחתי

יום־נישואייך? לקראת מרגישה את איך •
 אני מה אחר, או עיתונאי אדם, שום של מעניינו זה אין

 לחדור זכות אין אחד לאף לנישואיי. בקשר חושבת או מרגישה
 אני מרגישה שאני מה את שלי. האינטימיים בחיי־הפרט ולחטט
 שנחתה העיתונאים של למכת־ההטרדות גבול יש לעצמי. שומרת

 בהתנגדותי התחשבות ללא מכוערת, בצורה ושנעשית עלי,
 ותדסקסו תפרסמו שלא מדוע גור. בפרשת לחשיפתי המוחלטת

בעיתון? שלכם הפרטיים חייכם את
 למאסר־ ששפוט גור, בצבי מדובר זאת, בכל •

ברחוב. אנונימי באדם ולא עולם,

מיטים
 יאיר מס״ההכנסה, נציב אל פניתי החיים. את להם

 מיקדמות־ לביטול סיכוי יש אם אותו ושאלתי רבינוביץ,
המס.
אינפלציה. יש עדיין לא.

ש  450 של ולא אחוזים, 20 של אינפלציה •י
לא? הבדל, זה פעם. שהיה כמו אחוזים

 על לפצות רק באות אינן מס־ד,הכנסה של מיקרמות־המס
לכסף. תזרים בעיקר מהוות אלא האינפלציה,

 צריכה מיקדמות־המס! את תורידו לפחות אז •
 יש אם האזרח לגבי השפעה שהיא איזו להיות

קטנה. או מאוד גבוהה אינפלציה
 רק יש להם לחברת־החשמל. אותנו להשוות יכולה לא את
 לדאוג צריכים לך, שאמרתי כמו אנחנו, אבל מימון, בעיית

לתזרים.
 מיקדמות־ לביטול סיכוי אין אחרות, במילים •

המס.

שמי) (דניאלה לא.

טפרים
 כוח־ איזה וכותב ארצות, 62 מזכיר אני מיקצועות. לפי בחלוקה
 מזכיר אני עבודה. לקבל כדי לפנות ולאן שם, מחפשים הם עבודה

 של רשימה יש שני מצד ארץ. בכל המתבקשים האישורים כל את
 במיקצוע עבודה למצוא סיכוי יש ארצות ובאילו מיקצועות, 110

המסויים.
בעולם? גדול הכי ביקוש לו שיש המיקצוע מה •

 וכן תבניות, זבנים למלא: יכול אחד כל שכמעט מיקצוע דווקא
 ולכן שוחקות, עבודות הן אלה מהיר. מזק של רשתות עובדי

נוספים. לעובדים מקום יש ותמיד מאור, גדולה התחלופה
, י נ ב  כאלה? ספרים לכתוב לרעיון הגעת איך •

בחו״ל? ועבודה נוסף דרכון לעצמך חיפשת האם
 מאוד ומהר לעצמי, •בירורים לעשות שהתחלתי נכון זה כן,

 את כתבתי ולכן בנושא, היחידי המתעניין לא שאני גיליתי
הספרים.

 לא אתה למה הכל, יודע כבר כשאתה עכשיו, •
מפה? נוסע
בארץ. עבודה עוד לי יש הסידרה. את השלמתי לא עוד

שמי) (תיארה
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נישואין
 לכך? הקורבן להיות צריכה אני ממני? רוצה אתה מה אז

בכך? האשמה
 שמת־ ומי בטלפון מי מתגברות. העיתונאים מצד ההטרדות

 שאסכים כדי באיזור־מגוריי, ומסתובבים דלתי על דפקים
להתראיין.

ת היי  גור בפרשת אחר צד לפרסם רוצה •
הקרובה? החתונה בעיקבות

 עויינות של מושרשת דיעה כבר יש בציבור מעוניינת! לא
 לפני להתנצל או להצטדק צריכה שאני מרגישה אינני כלפיו.
 להיות רוצה לא אני גור. צבי בעלי־לעתיד, עם קשריי על החברה

 כזאת להיות מסתפקת ואני הציבור, כלפי בתיקשורת יפת־נפש
בלבד. עצמי כלפי
 מאחורי יהיה הוא לפנייך? עומדת קשה מלאכה •

חופשייה. ואת הסורגים
 יותר הרבה במצבים שהם נשואים, זוגות הרבה מכירה אני
 יחד חיים שהם העובדה למרות מאיתנו, ומעוררי־רחמים קשים
 זוגות מאותם טוב יותר הרבה מצבנו בית־הסוהר. מכתלי הרחק

רכטמן) (שדד ״נשואים״.
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