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 פשוט. נהג־מונית הוא )35(כראם איבראהים
 נוסעים. עם צרות לפעמים לו יש וכנהג,

לאסון. צרותיו הפכו שבועיים לפני
 האומן בית אולמי ליד כשהמתין קרה זה

 חמישה אליו ניגשו לחצות, קרוב בחיפה.
 כאשר לטירה. שירות שיסע ביקשו גברים,

נסע. אנשים, שני עוד הצטרפו
 לירה הוא בלילות לטירה, השירות מחיר
הגברים מנוסעיו. זאת ביקש הנהג ועשרה.

הציק! ש״ברע ען - לשחק לא עלי ציווה הבטחון ,שר
לה ימים, בחמישה מלחמה עשות

 צבאות־ שלושה להשמיד לסואץ, גיע /
כלום. לא זה — |אוייב

 הרבה כבר זה כך? על סרט לעשות אבל
בלתי־אפשרי. לפעמים, קשה. ותר

התפר למשל, שבעיתוני־העולם, בגדולים
היש—האיטלקי הסרט על כתבות־ענק סמו

 בכי- בסיני, ימים חמישה הגראנדיוזי, ראלי
 הביטחון שר של בנו דיין, אסי של |כובו

 גם זה סרט כי שהסיכויים אלא ישראלי.
ביותר. קלושים כרגע נראים אי־פעם, יוקרן

 גואל שנמצא היה נדמה שעבר בשבוע
הד התחייבויות סביב לבטים לאחר לסרט.

 עידוד על הממונה הזעיק וחוסר־מימון, דיות
 מנחם את הירשברג, אשר הישראלי, הסרט
 מוסרות־ההפקה. את בידיו הפקיד גולן,

 לפרודוקציה. גואל שנמצא היה נדמה
ב מלחמה. לא זה — שסרט הסתבר ואז

 וזהו־ צרות, כשיש מפקד, מחליפים מלחמה,
עו אינה המפיק החלפת אפילו בסרט, זר,.

תמיד. זרת
★ ★ ★
גורן וגס בעיירה״ ״נס

ה לעזרת גולן מנחם של יחלצותו ך*
 ה־ שרטון על שעלתה )קופרודוקציה •

כ ראשון, ממבט נראתה, הכלכליות :עיות
טהורה. חלוצית התנדבות של מחווה
 זו היתר, שלא הסתבר שבוע כעבור רק

שמיים. לשם וולוציות
ש השבוע של הסופות לפני עמד, גולן

 נס החדש סרטו הפקת של בעיצומה עבר׳
 לא שאיש המדהים, האוזיר מזג עיירה.

 ל־ הרס ההסרטה, להפסקת גרם לו, ייפה
 באולפן׳־ גולן הקים אותו הכפר את זלוטין

 של שבועיים למפיק דרושים היו ■ורצליה.
 מ־ עיירתו את לבנות כדי מאומצת עבודה
 להקדיש בטובו הואיל זה זמן פרק זדש.

בסיני. ימים 'חמישה
 להציל הבטחתו תמורת כדאי: היה הדבר

 דרש הישראלית, תעשיית־הסרטים כבוד זת
 זכויות־ההפצה את — קיבל וגם — נולן
ישראל. ברחבי זה סרט של

לצו שהקימו גולדנברג, ואברהם פכר אנדרי
 ש־ סברו השניים פאגא. בשם חברה זה רך

 זאת לעומת כסף. יש האיטלקיים לשותפיהם
 הישראליים, שלשותפיהם האיטלקים חשבו

כסף. יש וגולדנברג, פכר
שכ שלצד הצדדים מן אחד כל כשהבין

 .הברוך מאוחר. כבר היה — ממון אין נגד
מהם. אחד שמתבטא כפי התחיל,״ כבר

האח את זה ראש על זה מטילים כשהם
למחדל. ריות

★ ★ ★
תאונה ועוד תאונה

 כמעט, הוויכוח, הפך קצר זמן וך ן■*
לתיגרת־ידיים. 1 [

בבעיות־ עוסק גולן מנחם בעוד בינתיים,

^ 1? ■ 1"" |1 1 1 דיין, אסי ואת בסיני, ימים חמישה הסרט את זיכה 1
11^ 1 111□ / | | | | | / כאן בגדולי־השבועונים. שלמים ובעמוזים בכותרות |
בנו על מדובר בה הגרמני, בשטרן כתבה מתוך עמודים שני —  אשתו הביטחון, שר של .

רבים. זרים בכתבי־עת הופיעו דומות כתבות מככב.״ הוא בו הלינלאומי והסרט — היפה

הת לידיים, העסק את גולן מנחם כשלקח
 יהיה בעבודה, להמשיך יוכל שבטרם לו ברר
ה של הקודמים חובותיו את לפרוע עליו
תש הבטיח גולן גולדנברג. אברהם מפיק

 את לכנס הצליח ספורים, ימים תוך לומים
לחכות רצו שלא הישראליים, השחקנים

 האופייני, במירצו גולן, מנחם נכנס אז רק
הכושל. הסרט גלגלי את התניע 'מערכה,

?חכות סירפו השחקנים?ל ףל
 הסרט כי התברר לפתע־כתאום, *אז,

 מפיקו־ מצד חוסר־ידע בגלל נתקע לא
 היתד, התקלות לכל הסיבה הקודם. פועל
 בין ביותר מוזרה אי־הבנה לגמרי: חרת

 האי- שותפיהם לבין הישראליים שותפים
לסרט. לקיים

אנשי־עסקים, שני ייצגו הישראלי הצד את

ומחודש. ראשון ליום־צילומים לשכרם, עוד
 קרב־ להסריט צריך גולן היה זה ביום
 עמד לכך, מצד,״ל רשות קיבל הוא טנקים.

באימוניה. יחידת־שריון לצלם
 עד קום. השכים לא ההסרטה שצוות אלא

ש הסתבר ,למקום־ו־,צילומים כולם שהגיעו
 האזרחי. המנגנון מן זריז צד,״ל היד, שוב

ש מד, כל במקום. היו לא כבר הטנקים
בחול. עקבות־השריון היו — נשאר
הישר הצוות בין עזה מריבה פרצה כאן

האיטלקיים, לאנשי־הצוות הסרט של אלי

 המפיק גולדנברג, אברהם המשיך אירגון,
כלכליות. בבעיות לעסוק הישראלי,
 כמה לגייס עליו היה רציניות. היו צרותיו

חובו את לפרוע כדי לירות, אלפי עשרות
 ייפרע לא שאם היה ההסכם לשחקנים. תיו
 — זה שבוע תחילת עד להם חובותיו את

בימת־הצילומים. את יעזבו
עזים. רגשות בעל איש הוא גולדנברג

 בסרט, כספיות בעיות לו שהיו פעם כל
 לפני אצלו. לתאונת־דרכים ד,דבר גרם בעבר,
 גולדנברג התנגש לבאר־שבע, בדרכו חודש,

בנם. ניצל והוא נפגעה מכוניתו במשאית.
ב נהג למוסך, מכוניתו את .מסר הוא

 את וניפץ איתר, גם התנגש שכורה, מכונית
 מסר מכוניתו, את לו כשהחזירו פנסיה.

לבתו. המפיק אותה
 בדרכה מאביה: הנראה, כפי נדבקה, הבת

רתומה. בעגלה פגעה בלוד לשדה־התעופה
גולדנ התהפך לבאר־שבע, בדרך השבוע,

 צלע עם לבית־החולים הובהל שוב, ברג
שבורה.
ה באפשרות היה שלא ברור זה, במצב

האומלל. המפיק על ללחוץ נושים
 בתקווה בעבודתו, להמשיך לגולן נתנו לכן

 הערכת לפי יבריא. כאשר ישלם שד,מפיק
 עד שבועות שלושה עוד נותרו אנשי־הצוות,

לגמר־הצילומים.
 דיין אסי להמשיך: הסיכמו כולם לא אבל
ב להמשיך במפגיע סירבו השחקנים וצוות

 כדי לא אף להם. ישלמו לא אם עבודה
הישראלית. תעשיית־הסרטים את להציל

 צ׳ק שעברה, בפעם כשחזר, אסי: מספר
הו גולדנברג, על־ידי לו שניתן כיסוי ללא
 הביטחון ״שר למפיקו: הראשי הכוכב דיע
ייפרע.״ לא שהציק עד לשחק לא עלי פקד

 דרש הוא יותר. רחוק אסי הלך השבוע
 פרשת את שתחקור ועדת־חקירה להקים
המוזרה. בסיני, ימים חמישה

 הכיסים, מן כסף להוציא להם נוח שלא ענו
ליעדם. יגיעו כאשר לו וישלמו בישיבה,
מ באים שהם ״ידעתי בפרצוף. אכן
 כראם. מספר האומן,״ בבית שנערכה חתונה
 ולא אחת׳ משפחה שהם בטוח ״הייתי

התעקשתי.״
 שהיו — הגברים כיצד שמע שבדרך, אלא

 על ביניהם מתווכחים — כהלכה שתויים
המחיר.

מדב שהם מילה כל שהבנתי שלי ״המזל
 שזה ״ראיתי הנהג. מספר בערבית,״ רים
מהם.״ פחדתי גם ובעצם, עסק. לא

 קריית־אליעזר, שליד אלנבי ברחוב לכן,
 לנוסעיו הסביר המכונית, את כראם עצר

 את יקבל שלא עד ממשיך אינו כי בתוקף
כספו.

מה החוצה הנוסעים אחד יצא ״פיתאום
 של לצד ניגש ״הוא הנהג. מספר מונית,״
 אלי, ובא גדולה אבן משם לקח הכביש.
למכונית. מסביב
 עושה הוא מה בדיוק לראות הספקתי ״לא
 האבן. עם בראש, חזקה מכד. לי נתן וכבר

ה שתי ובין לאף מעל פגע הוא בפרצוף.
עיניים.

 יתר להסתובב. מתחיל שהראש ״הרגשתי
 אותי תפסו גם מאחורנית שישבו הנוסעים
בוכסים. לי לתת והתחילו

דבר.״ שום הרגשתי לא ויותר ״התעלפתי
 מצא הנהג כשהתעורר אלוהים:׳׳ ״יש

ברחו. הנוסעים כל במכונית. לבד עצמו
 ל־ וזב־דם נפוח־עין הנהג, הגיע לבסוף

ב רוטשילד בית־ד,חולים של חדר־המיון
חיפה.

 אחד בחדר־ר,המתנה מצא לתדהמתו, ושם,
התוקפים. מן

 ובחדר — לטיפול כראם הובא בינתיים
 — )55(אוחיון אליעזר את מצא מיקרי־אסון

באבן. אותו שתקף האיש מאשר אחר לא
 של קרוב־משפחתו השני, הגבר לו הסביר
 תיכף לנו. קרה אסון איזה ״תראה אליעזר:

 מכונית יצאה וברחנו לך שד,רבצנו אחרי
אליעזר. את ודרסה מהכביש סימקר,

וש בשמיים. אלוהים שיש לי אמר ״הוא
לו.״ תסלח

 לעשות,״ מה עכשיו יודע לא שאני ״בחיי
 המשטרה אם מפריע לא ״לי הנהג. מסכם

 אני שני מצד אבל צרות. להם תעשה לא
 למה רעבים יישארו שלי שהילדים רוצה לא

ימים.״ כמה לעבוד, מסוגל לא שאני

חקירות
אשתו

חד של א אף־
 רמת־המעלה?״ אישיות של האשד, ״מיהי

 לאוזן, מפה השבוע, עברה, זו שאלה
התל־אביביים. מורי־ד,נהגות בחוגי

 של זהותה את איש ידע לא אומנם
 היטב: ידועים היו מעשיה אך האלמונית,

'ל אנונימי מכתב הגיע כשבועיים, לפני
 שהיה במכתב, תל־אביב. מחוז משטרת

 ״אשתו על־ידי ביותר, סתמית בצורה חתום
 את הכותבת האשימה רם־מעלד״״ איש של

כ אלי, יצחק התל־אביבי, לנהגות המורה
 — חשיש לעשן אשד, אותה ופיתה אילו
נהיגה. אצלו שלמדה שעה

 אלי, את עצרה לחקירה, ניגשה המשטרה
 המורד, חשיש. של כמות גופו על מצאה

 סם שהחזיק בכך, כחוק הואשם לנהיגה
מסוכן.

ר צ ע נ ר. ה ק  כמובן, הספיק, לא הדבר ח
 מן יותר הרבה להוציא קיוו הם לחוקרים.
החקירה.

 המיסתורית, הכותבת את חיפשו לכן
 היתד, ולא אלי. של במשפטו שתעיד בתקווה

אותה. לאתר דרך
לתע מפתח סיפק עצמו אלי שיצחק עד

 היטב המוכרים אחים, שלושה לאלי לומה.
 עם יחד ביפו, החזיקו אלה אחים למשטרה.

 המקום אב!־עבדו. המכונה במסעדה, יצחק,
 התחתון העולם להתכנסויות אחת לא שימש

היפואי.
 שהחלה המשטרה, את הרגיז זד, דבר
 בעליו. את ומטרידה המקום את סורקת
המסעדה. את סגרו התיאשו, האחים
 המכובד למיקצוע אלי יצחק הגיע וכך

 משרדו, כי ואם נהיגה. הוראת שלו: והחדש
 ביותר, דל הוא התל־אביבי, הרצל ברחוב

המרובים. ידידיו כל בו לומדים
וב ליצחק, הספיקה לא זו שפרנסה אלא

ל כדי מנשה. לאחיו הספיקה שלא וודאי
ול בריבית מלווים החלו הצד, מן הרוויח

למדי. אפלוליים בעיסקי־כספים עסוק
 ועסק כאילו הואשם, גם עצמו יצחק

בזעיר־אנפין. בחשיש בסחר
 לעצמו שבר במישטרה ריב־אחים.

כאן? להיות יכול מה הראש: את אלי יצחק
תלמידה מעולם לו היתד, לא לדבריו,
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