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 את לשננע עובדיה יצחק מנסה ־שנים
 בכל לצה״ל. לגייסו המתאימות הרשויות

 בשנת כי לו, מזכירים לפנייותיו תשובה
בכלא. ישב 1960

 ■גם הצטרפו יצחק של הנואש למאבקו
 אמיר ז׳אק דימונה, תושבי חברי-כגסת שגי

 להגיש רצה פרץ ״יצחק פרץ. ויצחק
כש ״אבל עובדיה, יצחק סיפר שאילתה,״

 למיש* הרבות פניותי כל את לו הראיתי
תשובו ואת והמישפטים הביטחון רדי

 אמיר ז׳אק חבר-הכנסת התייאש. תיהם,
 שוחח השר בענייני. לשר־הביטחון פנה

 :לא ואמר הכנסת, ׳במימון לדבריו, איתו,
 עובדיה יצחק את מגייסים לא ,אנחנו

 איד שנים.׳ 16 לפני הסתבכויותיו בגלל
 יכולים הזו המדינה את שמנהלים אנשים

 שעשיתי ימה לפי אותי ולשפוט להסתכל
 ילד כשהייתי שנים, הרבה כל־כך לפני
?״ רעב

 את לעובדיה השיב מישרד־המישפטים
ה רובין, הנה ביותר. התמוהה התשובה

השי זה, במישרד חנינות לענייני עוזרת
אפש ״קיימת :שר־המישפטים בשם לו בה

ל כבקשה אי־גיוסך בבעיית לספל רות
 העבירות, למחיקת כלומר מלאה, חנינה

 ועוד לנכון.״ זאת ימצא המדינה נשיא אם
הרשעות.״ על התיישנות ״אין לו: השיבה

 הנאצים פשעי ״את יצחק, שואל ׳״איך,״
 התיישנות, חוק קיים ולגביהם שוכחים,

 לשכוח רוצים לא ,16 בן יתום, ולנער
 שר־ שאפילו משבר, בזמן שעשה מה

 דומה, למשבר נקלע היה אם הביטחון,
כמוני?״ נוהג היה

 בן־משה, השיב אמיר ז׳אק לחבר־הכנסת
ל ההערכה כל ״עם שר־הביטחון: בשם

 במערך להשתבץ עובדיה יצחק של רצונו
 להיענות ניתן לא צה״ל, של המילואים
לבקשתו.״
מש עתה, תשוגווז. אותן ׳לכולם

 החל המקובלות, הדרכים מן יצחק נואש
 ש- בחיקווה פרובוקטיביים, צעדים מבצע
 את בלב.״ לאנשים משיהו יזיז זה ״אולי

 אחדות שנים לפני שקיבל הפטור, תעודת
 וציח״ל גיוסו, למען במאבקו החל כשאך

 ל- שלח ולבחינות, לבדיקות אותו זימן
 שום רוצה לא ״אני מישרד־הביטחון.

 אל״ף, מדרגה אזרח להיות רוצה אני פטור.
כולם.״ כמו

ל בחו׳ ישראלים
? ושה 711 הזא ׳71

 הופיע כק שמואל
 חאסריק&ית סמרוויזיח
המגכית של כמתריס

 בתחילת ישראל את עזב בק שמואל
 מחנות־השואה, ניצול המצליח, הצייר .1975

 לישראל, עלותו מאז ארוכה דרך שעשה
 צייר־ הזה, העולם של צייר־המערכת היותו

 ועד הישראליים, בתיאטרונים תיפאורות
 תמונות־ ממכירת תופחים לחשבונות־בנק

 בנושאי עוסקות מהן שרבות שלו, הענק
השואה.

 בניו־יורק, חי בק שמואל הישראלי
 ראש בעיני המסועפים. עסקיו את ומנהל

 בק שמואל רבין, יצחק ישראל, ממשלת
 המגבית אצל אך ״נמושה,״ בוודאי הוא

יש הוא בק שמואל המאוחדת, היהודית
 מצלמות את אליו לכוון שיש חשוב, ראלי

 את עורכת שהמגבית בעת הטלוויזיה,
במיל המסתכם שלה, הפרוטות״ ״מיצעד

דולרים. של רבים יונים
האח א׳ מימי באחד הקיום. המשך

 כמו הטלפון, ליד בק שמואל ישב רונים
 בהתרמת ועסק אחרים, מתנדבים מאות

המאו היהודית למגבית ונוצרים יהודים
 על- כוונו וצלמיה הטלוויזיה כתב חדת.

 לראיין המגבית של יחסי־הציבור אנשי ידי
 שענה הישראלי־נמושה, בק, שמואל את

 שאתה בכסף, משתמשים ״איך לשאלה
 ״הכסף נמרצת: בתשובה עכשיו?״ אוסף

 ברית-ד,מועצות. יהודי לקליטת מופנה
 בעת כמו היהודים, את רודפים הרוסים
 ולשאלה הנאצי...״ והמישטר הצאר שילטון
 ללא ישראל למדינת יקרה ״מה נוספת:

 לחשוב רוצה ״אינני :בק ענה ?״ זה כסף
ולהתקיים.״ להמשיך נוכל לא כך, על

 במיצעד שהשתתפו אחרות ״,נמושות״
 כוורת, להקת חברי היו היהודי, ההתרמה
 שהגיעו פוגי, להקת באמריקה הנקראת

 חודש של למסע־הופעות לארצות־הברית
 החודש את עתה שם מבלים והם ימים,

 מרושלת הופעה בתנה הלהקה השלישי.
 במסע- הצופים אלפי מאות לעיני להפליא,
בתשו וזיכו הטלוויזיה, מסכי על ההתרמה

 אולם שמילא מהקהל בהתאם, פושרות אות
במשך הופיעו בימתו שמעל ניו-יודקי,

 ופוליטיקאים אמנים רצופות שעות המ־ש
 על ונאומים בבדיחות ביניהם שהתחרו

 מהנואמים אחד אף המגבית. של חשיבותה
 נזכר או זכר לא המקצועים והישראלים

 האמריקאיים, האזרחים מכספי ניכר שחלק
תרומו את מקזז הפדראלי שמס־ההכנסה

 ל- זורמים במס, החייבת מההכנסה תיהם
הישראליות. מיפלגות

דיפלומטים
־ דש□ מישמחת

בהמשכים סיפור
 דגי זעיתון סראיון

 אשודחשגריר״זשעבר רת6מס
בדגמארק גשארה מדוע

 ההגדה מן להירגע יכולה אינה דנמארק
 הדני השבועון פירסם השבוע לשם. לבית

 גדולה מצולמת כתבה לנזישפחה השבועון
הכותרת תחת לשם, עליזה על נוספת
 כדי ותיי־לוכסוס משרתים על ויתרה

בדנמארק. להישאר
 ״פאמידיה הדני העיתון כתם
:כדאד״

 עליזה סלון־היופי של השלט מאחרי
 גבוה. דיפלומאטי במישור דראמה מסתתרת
 לשם השגריר החליט זו דראמה בעיקבות

 מועד תום לפני חצי-שנה לישראל, לחזור
בדנמארק. ישראל כשגריר כהונתו
 תפקיד אל חוזר לשם השגריר בעוד

 נשארה בירושלים, במישרד־החוץ בכיר
החד 14 בת דירתה את בדנמארק. אשתו
 ונערות- אנגלי (בטלר) משרת ובה רים,

 שלושה בת צנועה בדירה החליפה שירות,
חדרים.

 ה־ לפירוד הגורם היתה הרגשת־יחובה
 ״היתד, נישואין. שנות 22 לאחר מישפחה,

 ובפיזיולוגיה, באנטומיה מדעית השכלה לי
 להחלטתי יסוד שהיוו דיפלומות 6 בצירוף
בקופנהאגן. סלון־ליופי לפתוח
 אומרת הסלון,״ עבודת את אוהבת ,״אני
 של מזכירתה בעבר היתד, אשר עליזה,

נשיא-ישריאל. אשת
 רכילות רודף ישראלי, עיתונאי אולם

 מתאים אינו זה צעד כי יחשב והשמצות,
הת מאי-הבנות וכתוצאה לאשודשגריד,

 וירושלים. קופנהאגן בין חוטי-ד,טלפון להטו
לחזור השגריר העדיף דבר של בסופו
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כלאד״ ב״פאמיליה הראיון
בירושלים בכיר תפקיד

 ובו- כהונתו, תום לפני שנה חצי לישראל
 זר,משמיץ, הרכלן העיתונאי, זכה בזמן

ישראל. בעיתוני לכותרות
 כאשת־שגריר, וחצי שנים ארבע לאחר
 ב־ שעה, לפי להישאר, עליזה החליטה

קופנהאגן.
 הגורם כזה, צעד על החליטה מדוע

 ילדיה ושני (בעלה ? מישפחתיים קשיים לה
? כך עשתה מדוע לישראל). עזבו

 עבודתי על לוותר סתם־כך יכולתי ״לא
 את לאכזב רציתי לא הדרך. במחצית
 להמשיך היה יכול לא הסלון לקוחותי.
 המיקצועית, גאוותי בילעדי. להתקיים

זו. להחלטה יגרמו שלי, ותחושת־האחריות
 בעולם. ביותר המבין האדם הוא ״בעלי

עבודתי. את מכבד הוא
 אולם מדינות, בשבע היינו ובעלי ״אני

 חמי־ כה תושבים בעלת מדינה פגשנו לא
 מקום בשום הדנים. כמו מבינים וכה לב

ותר מסודרת כה מדינה פגשנו לא בעולם
 אדם.״ לכל הדדי כבוד קיים כאן בותית.

לבד. להיות לה קשה כי מודה עליזה

2 שבוע
ת״א ״בן־יהורה״,

9.30, 7.15, 4.30

וורנר־פוקש

לייצג שנבחר הסרט
 יהודי, צעיר של סיפוח

 מאמא״ מה״אידישע ווח1ה
תיאטרון. שחקו להיות

בייקר* לני
ווינטרס* שלי

גרץ* אלן

 הבאה, הוווונה
ורלב גוינע׳

׳ס

תזורסקי טל של סרש
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ס א . .  שמנת .
גופני, כושר ואיבית

 מיד הרשמי
הגוף לשיפור לקורט
 מתקיימים השעורים

 אחח״צ. בשעות
:לפנות

פלטשר לאה אולפן
 תל־אביב, ,50 אבן־גבירול רח׳
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