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□שדיה מימנה ראיון טלווידה ע□ מנח□ בגין
ושריד  1כה בארוחה ב ג ל ל הפסד המערך
 01כתב הטלוויזיה האמרי
קאית איי־בי־סי כיל סימנם
ריאיין את מנהיג הליכוד מנ 
חם כגין בביתו שברחוב רו־
זנבאום בתל־אביב ,יומיים לפ
ני שזה נלקח לבית־החולים.
סימנם ביקש מבגין לשבת על
כיסא מסויים לצורך הצילום,
וזה השיב לו :״לא ,לא ,אתה
תעבור לשבת בכיסא הזה.״
כששאל סימנם מדוע ,אמר לו
בגין :״כי הכיסא שאתה יושב
עליו שבור.״
' 01באותו ראיון ש־אל סי
מנם את עליזה כגין באיזו
קומה היא גרה .״קומת קרקע,״
השיבה גברת בגין .היקשה סי
מנם  :״אבל צריך לרדת שלוש
מדרגות כדי להיכנס אליכם.״
ענתה לו הגברת בגין :״אז
תכתוב ,מרתף׳.״
■ אגב ,הראיון ,שבו צפו
עשרות מיליוני צופים בכל
רחבי ארצות־הבדית ,הוא ה
ראיון הטלוויזיוני האמריקאי
הראשון שבויים בידי במאי
ישראלי .במקום לשלוח במאי
אמריקאי מינתה רשת איי־בי־
סי את מגכ״ל אולפני הסרטה
בישראל ,יצחק )״איציק״(
ק*ל ,לביים את הראיון .לק
ראתו נשלח אל קול תסריט
מפורט של הראיון המיועד ,כדי
שיוכל להתכונן מראש ל־
הסרטה .בכל מקום שבו נכ
תב שמו של המיועד לראשות-
הממשלה ,הופיע בתסריט שמו
של שימעון פרס .האמריק
אים ,שהכינו את התסריט מ
ראש .לא הספיקו לשנות את
השמות.
! 0לא פחות מעניינת היא
העובדה שהראיון עם בגין מו
מן ,בעקיפין ,על־ידי ערב־ה־

אילנית

כרמל  $מזרחי
מ׳ ?ני ראשון לזנ׳ון הנריו ״>קכ

יעקב אגמון

פגש ב א ח ת ה מסיבו ת בסופר משה
שמיר ,שנבחר כחבר־כנסת מטעם
הליכוד .יענקל׳ה בירך א ת שמיר על המינוי והירבה להתלוצץ עימו,
כשהוא או מר  :״צריך ל תפוס י ח סי ם עם ההנהגה החד שה.״ משה
שמיר הוא א חד ממועמדי הליכוד ל תפקיד שר־החינוך־והתרבות.

סעודית .פטרונית התוכנית ש־
במיסגרתה שודר הראיון היא
חברת־הדלק הענקית אקסון,
שערב־הסעודית שותפה בה.

חזרה מ ת חרו ת הארוויזיון במצב רוח טוב
מתמיד ,וזכייתה ב א חד ה מ קו מו ת הנמוכים
לא פגמה א ת ה הנ א ה שהפיקה מנסיעתה לחו״ל .כיוון שנעדרה
מהארץ שבועיים ימים ,היא מקדישה עתה א ת כל זמנה לבנה
בן השנה וחצי ,עמיחי ,ו לו ק ח ת או תו עימה לכל מקו ם .בין השאר
ל ק ח ה או תו אילני ת גם לחזרה של ל ה ק ת כרמון ,שהתקיי מ ה
בסמינר־הקיבוצים .הילד חי ק ה א ת תנועות הרקדנים ,ואמו הגיבה
בדאגה  :״שרק לא יהיה לי רקדן" ומיהר ה ל ק ח ת או תו על הידיים.

!  0צלם סוכנות־הצילום ה
צרפתית הגדולה בעולם ויל־
יאם קאו־ל )סעד( ,ששני
שערי השבועונים ניוזוויק ו־
ל׳אכספרס האחרונים ,ובהם
דיוקנו של מנחם בגין הם צי
לומים מעשה־ידיו ,נילווה אל
בגין במשך הצילומים והתיידד
עם בני־מישפחתו .כששמע
קארל ,שהיה בעבר צלם העו
לם הזה ,כי בגין אושפז בבית
ר,חולים ,מיהר לשלוח לביתו
זר ענקי זבו  200ורדים .למח
רת פג*ש בעליזה בגין בסופר
מרקט .היא חיבקה אותו ,נש
קה לו בהתרגשות וסיפרה לו:
״הזר היה כל־כך גדול שהוא
לא נכנס בדלת ,אז חילקתי
ממנו לכל השכנים.״

שלמה ארצי

 01החבר׳ה באולפן הטל
וויזיה בבית־היהלומים בירוש
לים ,שבו הוקלט הראיון עם
משה דיין ,ששודר בשידור
ישיר ,ידעו לספר כי הוא היה
עצבני מאד ,עישן סיגריות ב
שרשרת ופסע כד,־וכה כארי
בסוגר .מייד אחרי השידור
טילפן אל האולפן אזרח אלמו
גי וצעק לתוך השפופרת :״אני
משלם אגרה כדי לראות טל
וויזיה ,לא בית־זונות !״ כש 
נשאל מדוע הוא מנבל את פיו,
השיב :״אני מנבל את פי י
יו״ר רעדת הכספים של הכנסת
היוצאת ,ישראל קרגמן,
אמר בעצמו שמעשהו של דיין
גובל בזנות!״
!  0במוסף מעריב של ה
שבת האחרונה ריאיין העיתו
נאי לוי־ יצחק הירושלמי
שלושה דורות לבית רכטמן,
את האם שימחה )״סמוכה״(
רכטמן ,את בנה ,הח״ב הנב
חר של הליכוד וראש עיריית
רחובות שמואל דכטמן ,ו
את נכדתה דפנה שוורץ .ב-
מיסגרת הראיון אומרת האם
שימחה רכטמן  :״לא נתתי ל
ילדים שלי להתחבר עם ער
בים ! כשראיתי אותם משחקים
עם ערביטז קראתי אותם ה
ביתה.״ מה שהגברת רכטמן
שכחה לספר לעיתונאי הוא כי
אחת מבנותיה שיחקה עם ער
בים ברצינות רבה מדי .היתד,
זו הבת חווה ,שנישאה לרו־
פא־השיניים הערבי עיסא ד־
ג׳אני מסיבוב ביל״ו ,וילדה
לו את לילי דג׳אני ,מי ש-
היתד ,מלכת־היופי של ישראל
ושינתה את שמה ללילי מן.
 0ח״כ יוסי שריד זכה
במיסעדת־
בארוחת־צהריים
פאר ,אחרי שזכה בהתערבות
עם אנשי מישרד הפרסום ש
עבדו בתקופת הבחירות למען
המערך .שריד היה היחידי ש 
טען כי המערך יקבל בבחירות
פחות מ־ 39מנדטים.
!  0עובדי חברות־הפירסום
מתלוצצים ,כי יוסי עשה ב
בחירות עבודה כה מיקצועית
עד כי מייד כשנודעו התוצאות
קיבל הצעת־עבודה מ אלי עז ר
ז׳ורכין ,שמישדדו עשה את
מלאכת הפירסום של הליכוד.
 0ח״כ יגאל הורכיץ,

ה חלי ט ל ה חדיר סיגנון א מרי ק אי לחיי
הפופ בארץ .א ת צאת ת ק לי טו החדש
חגג יחד עם אשתו מילכה ,ב תו שירי ,עיתונאי״פופ ואנשי חברות־
ת קלי טי ם ,ב קו ק טיי ל ש ה תקיי ם במועדון אמ.איי .ב מ קו ם היה שולחן
ועליו ה ת ק לי ט החדש ,שחולק לעיתונאים .שמו של ה ת ק לי ט הוא ״יש
לי אשה ,ילדה ולמברט ה ואני גר ב תל אביב.׳׳ ארצי ה חלי ט ,מ שום־מה,
לה שמיט מן התיאור הביוגרפי שפירסם ב או ת ה מ סיב ה א ת העובדה
שבנוסף יש לו גם בן ,מכונית מדגם ״רנו" ווילה מפואר ת בצהלה.

