
 לא שאיש ממציאים, שני בתוכנו חיים
 להרוויח דרך גילו הם לב. עדיין אליהם שם

לא־כלום. כימעט תמורת — הרבה
 בעזרת :פשוטה בדרך זאת עשו הם

 חוזרים, מאות כמה הכפילו מבונת־שיכפול
החיפו ארבעת של תמונתם את שנשאו
: נאמר בהם ואשר שיות׳

פי פאן : נכבד פאן קלוב. פאן ״ביטלס
לכל הניתן הכינוי גם וזהו מניפה,* רושו

שעחויה
 גולד־ )22( ומנחם )21( אלי להכיר: נא

 על- הון, לצבור שהחליטו אחים שני פארב•
 להקת אוהדי של התמימה הערצתם חשבון

 החלטנו שנים שלוש ״לפני החיפושיות.
בארץ,״ הביטלם מעריצי מועדון את להקים

החיסעדות

 מוערון לחברי החיפושיות להקת על־ידי נשלחה זו תמונה
עסק ממנה עשו; אלה צעירים ושני בישראל המעריצים;שלהם:

1המעריצים למועדוני מיוחדת בפוזה החיפושיותגולדפארב ומנחם אל• הישראלי המועדון מזכירי1׳1
 מועדון קלוב, פאן לביטלס המצטרף חבר

 על להודיע שמחים הננו החיפושיות. מעריצי
 לאחר בישראל, החיפושיות מועדון פתיחת

״מהביטלם המתאים האישור שנתקבל . . . 
ל החפץ כל כי נאמר, החוזר בהמשך

 עשר של סך לשלוח חייב למועדון התקבל
 לירות 5ו־ דמי־הרשמה לירות 5(״ לירות
 יקבל זה סכום ותמורת הוצאות״), לכיסוי

ביו חדישה ״תמונה : הבאות ההטבות את
.החיפושיות של תר . להש אפשרות עם .
לק יוכלו המועדון חברי הסידרה. את לים
 רק המופץ ירחון מונטלי, ביטלס את בל

.ועוד המועדונים לחברי ,״ .  
 את לשלוח התבקשו החוזר מקבלי כל

 תל־אביב, 29430 לתיבת־דואר דמי־ההרשמר,
לתשובה. ולחכות

 במחלקת אחיו, עם יחד העובד, אלי, סיפר
 גסיד בית־החרושת של הנהלת־החשבונות

 וקיבלנו באנגליה למועדון ,׳כתבנו בנתניה.
 על המפקח — בארו טוני של אישורו את

 — בעולם הביטלס של המעריצים מועדוני
בארץ. מועדון להקים

 .1967 בתחילת ממש לפעול ״התחלנו
 המועדון לחברי שמחלקים חומר קיבלנו

 ושלחנו לעברית אותו ותירגמנו באנגליה,
 בערך להם שולחים אנחנו המועדון. לחברי
בעצ אנחנו בשנה. איגרות חמש עד ארבע

החומר. את מתרגמים מנו
 שלחו המועדון? חברי את אספנו ״איך

שמע- המכתבים כל את חזרה מאנגליה לנו

״סכומים
מאטריאליסטיים.

 אותה מאחורי שהסתתרו האנשים הם מי
 בצורה החוזר את ניסהו ואשר תיבת־דואר,

? שגיאות־תירגום ומלאה ילדותית

שו,  אולם מניפה. אומנם, פירו
 שבמיקרה יודע עממי בית־ספר מסיים כל
חובב. אוהד, מעריץ, — הוא הפירוש זה

 סוד איבד, ■ורם
הלוהט: הלהיט

 למשל קחו הון. מזה שעושים אנשים יש
 להיטים, להקלטת פרט מאן. מנפרד את

 מוסיקת־הקצב בשיטחי כימעט עוסק אינו
מנו כל את האחרים• שרונו ז מק הוא וכי

 הלחנת — ויחידה אחת לתעסוקה דיש
מוני־פירסומת ולטל לראדיו מיטחדיים פיז

וויזיה.
 פין- להלחנת הגיע שמנפרד בעוד אבל

ת שזכה לאחר מוני־פירסומת  לפופולאריו
 בכיוון הררך את שעשו כאלה היו כזמר,
 היה למשל, סטון) (ומשפחת סליי הפוד.
ת קריין קודם  אחר' ורק פירסומת, סיסמאו

מצליח. להיטים זמר כך
שהו יש לנו הדב שלושת את המשלב מי

א יחד. גס רים  גם פירסומת, קריין גם הו
רסומת, מלחין מוני־פי  להיטים. זמר וגס פיז

היי לא הוא, לא אס ארבל. יורם — שמו
.לשון כל ש״על למשל יודעים נו ' ״.  ש־ .

״ תמיד מתאים תמיד, ״טעים . . כמה ועוד .

 שלחני שם. למועדון שלחו מהארץ ריצים
 לירות 10 ששילם ומי החוזר, את אלה לכל

לי 10ש־ חושב לא אני למועדון. התקבל
 הסכום עם משתווה זה גדול. סכום זה רות

 לא גם אנחנו באנגליה. במועדון שלוקחים
 הרבה עולה זה כי בארץ, פירסומת עושים

 מאטריא־ בסכומים עובדים לא ואנחנו כסף
ם...״ בסכומים אלא — (?!) ליסטיים  קטני
 הוא לאחרונה כי הוסיף גולדפארב מנחם

תמו של מיוחדת סידרה מהחיפושיות קיבל
 עבור במיוחד צולמו האלה ״התמונות נות,

 ערכו, שהביטלס מפני המעריצים. מועדוני
 בעולם, במועדוניהם סיבוב קצר, זמן לפני
 החליטו לכן אז יפה, פועלים שהם וראו

ת...״ תמונות להם לשלוח חדשו

אי-דיוקים

גסים*
סיפו היה אילמלא ויפה, טוב היה זה כל

 אי־דיוקיש רצוף גולדפארב האחים של רם
בסי היחידה הבלתי־מעורערת האמת גסים.
 אישור בשעתו קיבלו שאומנם היא פורם,

ה את לנהל באנגליה החיפושיות ממועדון
הישראלי. סניף

קיב־ האישור את כי טוענים, האחים שני

 שידורי כשהתחילו שנים. כשבע שם עובד
סיסמ ומזמר מלחין יורם החל הפירסומת,

מון להקליט רציתי ״תמיד אות.  מיסחרי, פיז
 ״אבל יורם. אומר ממוסחר,״ דווקא ולאו

״ נידחה תמיד זה איכשהו, . . . 
 עצמו את יורם לקח אחדים שבועות לפני
מון את הקליט בידיים, — שלו הראשון הפיז

ף!0נ1 הטלנת את .אצבע
מן ושהפכו שהלחין מוסיקאליים חרוזים  מז

תי באוצר לנכס מ ישראל. עם של ההווי פיז
ת הקאריירה את  יורם החל שלו המוסיקאלי

 תקופה כעבור נזרק משם הנח״ל, בלהקת
תי שלקחו ״אחרי יחסית. קצרה  בתור או
 הוא לשחק,״ יודע לא שאני גילו זמר,

ת לבחינות הלך הוא מסביר.  בגלי- קריינו
 יהיה לא שהוא לו אמרו שם אבל צה״ל,

קריין. פעם אף
תו שיכנע זה וב מצויין, קול לו שיש או
כבר הוא אותו. קיבלו ישראל בקול אמת

תיו בירוק, השלכת את אצבע אני  שמילו
מון הצלחת חן. זמירה על־ידי נכתבו  הפיז

 ייצא ובקרוב להמשיך, רחיפה ליורם נתנה
שלו. חדש תקליט
מון מתפלל ״אני  למקום יגיע לא שהפיז

ת במיצעד הראשון רו  יגרום זה כזאת• במהי
 מפחד־ סובל גט אני לזה פרט סחרחורת. לי

״ . . ם. הי ב טוען. הוא ג
 המצטבר הכסף מפני פחד כל לו אין אבל

שבון ת שלו, הבנק בח מון הודו  הלוהט לפיז
בארץ. לאחרונה שחובר ביותר

 ולהיט לוהט עורך בידי אבל .1966 בסוף לו
ל 1967 באפריל עוד שנשלח מכתב מצוי
 הכללית המזכירה שואלת בו ישראלי, צעיר

 יהיה אם באנגליה החיפושיות מועדון של
ישרא מועדון ניהול עצמו על ליטול מוכן

 דחוף באופן זקוקים ו״אנו מאחר מקביל, לי
כזה״. מועדון שינהל למישהו

 דמי״ כי המזכירה, ציינה מכתב באותו
 על לעלות צריכים לא במועדון החברות

 לא :אומרת זאת שילינג. 5ל־ השווה סכום
שנש בחוזר ישראליות. לירות משתי יותר

ל למבקשים גולדפארב האחים על־ידי לח
החי ירחון כי עוד נאמר למועדון, הצטרף

 לחברי המחולק פנימי, פירסום הוא פושיות
ש היא, האמת בלבד. מועדוני־המעריצים

 למינד דוכן בכל הירחון את לרכוש אפשר
עיתונים. כר

 של שבסיפורם הקטנים הפרטים אפילו
 המציאות, עם מתיישבים אינם ומנחם אלי

 במו־ לאחרונה החיפושיות סיירו לדבריהם
 ובעיקבות בעולם, שלהם עדוני־המעריצים

 המועדונים לחברי לשלוח החליטו זה סיור
 שעוקב מי כל תצלומים. של חדשה סידרה
 ורינגו פול ג׳ון, ג׳ורג׳, של פעילותם אחרי
 בצוותא עזבו לא שנים שלוש מזה כי יודע
 למה־ האחרונה לנסיעתם פרט אנגליה, את

בהודו. רישי
הכנסה

מס ללא¥
 שאינם — גולדפארב האחים ששני ייתכן
 כסף לצבור ממשיכים היו — בכלל טיפשים

 מנהל אחד יום החליט אילמלא זו. בדרך
חב את המייצגת בישראל, אי.אם.אי. חברת

 לפתוח — החיפושיות של התקליטים רת
מעריצים. מועדון בארץ
ה פתיחת דבר את בעיתונות פירסם רק

 והודיעו האחים שני אליו התקשרו מועדון,
מו את לנהל האישור נמצא בידיהם כי לו

 בישראל. היחידי הרשמי החיפושיות עדון
ה מנהל של הצעתו את לקבל סירבו הם

 המועדון את לנהל רובין, אבשלום חברה,
 — מינימאליים דמי־חבר תמורת במשותף,

בחינם. לגמרי או
 והוא מאחר פשוט. היה רובין של חישובו

 בכך יהיה לא מודעות, מפרסם וכה כה בין
 אבל המועדון. לפירסום נוספת הוצאה משום
סתי משום בכך היה גולדפארב האחים לגבי
שמנה• הכנסה על הגולל מת

ה שהמועדון מחכים הצדדים שני עכשיו
ה בראש יעמוד מי יחליט באנגליה ראשי
הישראלי. סניף




