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הברליני כעיתון הידיעה גולן, ומנחם עדן שימעץ
קנס ל״י מיליון 5

במדינה
בחו״ל ישראלים

ת יר1■ח מה י חיזרדים א
 של הישראלית התחנה

 לחזרה ממיכה ניו־יורק
ישראלים־ מכי - לאדץ

ובהווה לשעבד
 של קולה בוקע בשבוע ערבים ארבעה

 מקלט מתוך מרעננה יעקובוביץ של הבת
הרחו שבאמריקה ניו־יורק בעיר הרדיו,

 שיושב ישראלי, לא או ישראלי כל קה.
 כבר זאת עושה היא לה. להאזין יכול שם,

 חובבי לכל ומוכרת רצופות שנים 13
 בניו־יורק המבקרים לכל הרדיו, תוכניות

 וסתם יהודים ישראלים, בה. המתגוררים או
 עברית, של שעה לשמוע שאוהבים כאלה

מהארץ. וחדשות ישראלים שירים
 מיעקובו־ השם את (שינתה ינאי נילי

 אני התוכנית עורכת בארץ), עוד ביץ
ביש שקורה מה בכל מאד מעורה ואתה,
המגי העיתונים כל את קוראת היא ראל.
משי וחדשות יומנים קיטעי מקבלת עים,
 המציגה זו היא בירושלים. ישראל דורי
 כמו ״חדשים״ זמרים הניו־יורקים בפני

 הבה במקום חנוך, ושלום זילבר אריאל
המס זו היא זהב. של וירושלים נגילה

 בפרובינציה מתרחש מה לאמריקאים פרת
 ערבי, טבח שלקחה זו היא הישראלית.

 מיזרח- מתכונים המשדר באשה, נאסר
 ותפוחי־הא- הסטייק חובבי לכל תיכוניים

חסה. קצת עם דמה
מת נילי של סיפורה וידידים. נילי

תיאט למדה היא נולדה. שם ברעננה, חיל
עם יחד תל־אביב של באוניברסיטה רון

ינאי שדרנית
לידידים בלילה 10

 עבדה אחר־כך לוי. ותום ,שביט עדנה
לנו תוכניות כעורכת דאז, ישראל בקול

 מיכאל עם התחתנה כאשר בבתי־ספר. ער
 לאד־ לנסוע השניים החליטו גרינשטיין,

 צעירים זוגות כמו ללמוד, צות־הברית
 לא־כל־ זוגות כמו שם, הם ומאז אחרים,

אחרים. צעירים כך
 השני התואר לימודי את סיימו שניהם

ב והיא בהנדסה הוא בניו־יורק, שלהם
 והיא בהנדסה לעסוק חדל הוא תיאטרון.

 כיום הוא מיכאל בתיאטרון. לעסוק חדלה
 רדיו תוכנית עורכת ונילי איש־עסקים,

 בתוכנית שם התחילה היא העברית. בשפה
 אך קינן, חיים עם בשיתוף ישראל, כאן
 ללמוד ורצתה עצמה עם שלמה היתה לא
פסי בטיפול קורם לקחה פסיכולוגיה. שם

 הרדיו את לעזוב אם והתלבטה כולוגי,
להיפך. או הפסיכולוגיה לטובת

וה הגדול, בעולם דברים זזו בינתיים
 אחר-כך לישראל. הגיע אל־סאדאת נשיא
 קיבלה נילי למצריים. שיכול, מי כל נסע

 הרדיו בתוכנית שלה מהמפרסמים הצעה
 הפירסומת), טהרת על בנויה (התוכנית

האמרי למאזיניה ולספר לקאהיר לנסוע
הכ בקאהיר השהות שם. קורה מה קאים
הפסי את עזבה נילי הרדיו, לטובת ריעה

 מירצה כל את משקיעה היא ומאז כולוגיה
בתוכניתה.

ב התחילה אחדים חודשים לפני רק
הקודמת. עם בד־בבד החדשה, תוכניתה

 בערב ״עשר לתוכנית קוראים באנגלית
 צנוע השם בעברית אך וידידים,״ נילי עם

ואתה״. ״אני יותר,
יש חברות מרביתם שלה המפרסמים

 ואפילו מזרחי כרמל אל־על, כמו ראליות
ליש פירסומת המשדר הקליטה, מישרד

 המנסה לונדון ירון של קולו עם ראל,
ארצה. לחזור — יורדים לשכנע

נא ישראלית, היא ׳התוכנית מפיקת גם
 השחקן של אשתו שהיתר. מי בן־יעקב, ווה

ב משדרת נאווה עם יחד צרפתי. אשר
 ידידתו שהיתה מי אילון, עיינה עברית

 קלפטר (״צ׳רצ׳יל״) יצחק הזמר־מלחין של
 לו; זמן לפני בארץ שדרנית גם והיתד.

 ישראלית משדרת האנגלית בשפה רב.
 של אשתו שהיתר. מי רז, רבקה אחרת,

מרה. עמוס הבוטיקאי
 ישראל, מטפטפים. לא הדולרים

 ישראל, כאן עם פעולה משתפת מצידה,
 נשלחים מדי. גדולה בהתלהבות לא אך

 הקלטות. וקיטעי מהארץ כתבות אליה
 בניו- ישראל של הקודם הקונסול דווקא
 להתראיין רצה לא בן־ארי, אורי יורק,

 מדי יותר לו הריחה היא כי בתוכנית,
 שם, שירותו תום עם לבסוף, מ״ירידה״.

אישיים. מטעמים בניו־יורק נשאר
 קידר פול החדש הקונסול זאת, לעומת
 ה־ חילופי מאז ובכלל, בתוכנית התראיין
 ישראל נציגי מתייחסים בארץ, שילטון

 ״נפולת אל כמו שלא התוכנית אל החדשים
 ודויד המר זבולון השרים נמושות״. של
מש הסוכנות גם בשימחה. התראיינו לוי

 הבעייה מבעבר. יותר פעולה כיום תפת
 היושבים את המעסיקה ביותר הכאובה

.םהיורדי של זו כמובן, היא, בציון
 כמו כמעט מורכבת יורד מיהו השאלה

 על נילי אומרת וכך יהודי. מיהו השאלה
 בארץ, כאן מוסכם שקר ״קיים הבעייה:

 הזמן. כל זורחת השמש בניו-יורק כאילו
מהי ההצלחות קלים, שם החיים כאילו

יש מהעצים. מטפטפים והדולרים רות
 עומדים אמריקאיות עם שמתחתנים ראלים

 הילדים שונה, מנטאליות של בעיות בפני
 מנוכרים גדלים באמריקה הישראלים של

מהארץ. לגמרי
 כאשר מתנפצת, האמריקאית ״האגדה

 חודש מדי מגיעים הישראלים עשרות
ה ה״גטו״ את רואים כשהם לניו־יורק,

 מעטים רק שם. והעלוב הקטן ישראלי
 אמיתיים. הצלחה סיפורי הם מהם מאד

 שמת- באמריקה היחידה הקבוצה לדעתי,
 היא האמריקאית החברה עם יפה מזגת

 דרך עם שלמים אלה דווקא. הדתיים
 אותם מקבלת האמריקאית והחברה חייהם,

ככאלה.״
היש את יחזיר מה הזהות. איפור

המק ״לא נילי: אומרת הביתה? ראלים
 ארץ- ומכונות־הכביסה. והמכוניות ררים

 שקיים ממה שונה איכות־חיים יפה, ישראל
 ישתנה, לא שזה עד עכשיו. בישראל
 מאזינים ויותר יותר ויהיו תגבר, הירידה

 להם שיש אלה רק שלי. החדשה לתוכנית
 אחד, יום יחזרו הלו לארץ עמוקה אהבה

יודע. מי — השאר כל אבל

ב פה שיידעו שכדאי דבר עוד ״יש
 שהבעייה ״אומרים נילי. חושבת ישראל,״

 היא כיום אמריקה יהודי אצל ית המרבי,
 כך. חושבת איני אני התערובת. נישואי
 היהודים שמרבית היא האמיתית הבעייה

היהו זהותם את לאט״לאם מאבדים שם
בעי למגבית, תורמים אינם מרביתם דית.

 לארץ אדישים הם שבהם. המשכילים קר
 אבודים כבר הם יהודים. היותם ולעובדת

 יזכרו בקושי כבר ילדיהם היהודי. לעם
מאכ שם העברי החינוך גם יהודים. שהם

מאד.״ זב
 והיא לארץ, לשבועיים קפצה עצמה נילי
ש הוריה יעקובוביץ, מישפחת בין מבלה

 (הורי גרינשטיין מישפחת לבין ברעננה,
 מרוצה נראית היא שבהרצליה. בעלה)

 אוהב, בעל <נאה, קאריירה לה יש ממצבה.
 ב- פרטי בבית־ספר (שלומדים בנים שני

ישרא (מרביתן טובות חברות ניו־יורק),
 האמריקאי החלום מעניינים. וחיים ליות)

התגשם. — שלה הפרטי

ה מ ח עדן מיל בגן־
עדן, שימעון ש? בקשתד לפי

 גולן .מגחם 7ע השופט טאיים
ובמאסר פקגס

יום־חג. זה היה גרמניה, עיתוני 'בשביל
 בין ציבורי ריב להם מזדמן יום בכל לא

 ששניהם מד,־גם מפורסמים, אנשים שני
ישראלים.

 שימי את הראה ברליני סנסציוני עיתון
 ונער־השע- מועדוני־הלילה בעל עדן, עוץ

 יושב כשהוא ברלין, של הניצחי שועים
 כותרת־הענק, בבית-המישפט. ספסל על

 שאני מפני כאן, יושב ״אני :צבעים בשני
השלישי.״ במקום לעמוד רוצה

היש את הראתה יותר קטנה תמונה
גולן. מנחם השני: ראלי
 היה מקום־העלילה קנם* מיליון 5

 (״רולף״) שימעון לעבודה. בית־המישפט
 שיחייב זמני, צו ביקש ,48ה־ בן עדן,
 עדן של שמו את לשים 51דד בן גולן את

 בכל המשתתפים ברשימת השלישי במקום
 קיימים האורניום. קשר הסרט העתקי
 לארצות כבר שנשלחו העתקים, מאות
רבות.
 גולן התחייב עדן, טען כך החוזה, לפי
 אין אם השלישי, במקום שמו את לשים
 במקום או נקבה, ממין משתתפת בסרט

 שם זאת תחת כזאת. יש אם הרביעי,
 כיום בילבד. השביעי במקום גולן אותו
ובישראל. באיטליה הסרט מוקרן כבר

בהת צו הוציא לבקשה, נעתר השופט
 ימלא לא גולן שאם פסק הוא לכך. אם

 בסך קנס לשלם עליו יהיה ההוראה, אחרי
 ל״י), מיליון (כחמישה מארק אלף 500
שנה. חצי למאסר שיישלח או

 עורכי-דין על מטיל ״אני שמח. עדן
 לבדוק הסרט, יוקרן שבהן הארצות, בכל
 ביודהמישפט צו אחרי ממלא גולן אם

!״הברליני

הת לא גולן ביוקר:׳׳ לו ״יעלה
 לנו לעשות יפול אינו עדן ״מר רגש.
״נת הגרמני, לעיתון הודיע דבר,״ שום
 ונשיב ברליני, עורך־דין עם מייד קשר

שערה!״ מילחמה
 החוזה את קיים לא ״גולן עדן: כך על

 אני לשלם. צריך הוא זה בשביל שלנו.
האחרונה!״ לערכאה עד אלך

 שיחק שלמענו גולן, כי נראה לעדן
 מוריד ״גולן אותו. הונה אנטבה, בסרט גם
במ שמי את שם כשהוא שלי, הערך את
 בעתיד, עלי ישפיע זה רחוק. כל־כך קום

 לא אם ושכר... תפקידים קבלת מבחינת
 יעלה זה המתאימים, בצעדים מייד ינקוט

ביוקר!״ גולן למר

פט יש מ
והגודל■ *כו־1ה

תקדים, קבע פית־המישפט
 סמים סוהרי מאות יזוכו שלפיו

 פיגלל גידה,ה המדינה של ועירעודה
הגורל של גזד־דיגו

 על־כך פרקליט מתחרט נדירות לעיתים
 מיקרה בדין. לקוחו את לזכות שהצליח

 התל־ לעורך־הדין שעבר בשבוע אירע כזה
 בצלאל שלמה על שהגן מקרין, דרור אביבי
המ בבית־המישפט שהואשם סמים סוחר
 ובהחזקת בהירואין בסחר בתל־אביב חוזי
מסוכן. סם

 איש לו שהטמין בפח נפל )33( בצלאל
 מיש- של המרכזית ביחידה הסמים מיחלק

 שיטרית, אברהם תל־אביב, מחוז טרת
 הסמים סוחרי מבין רבים עם שהתחבר

 מכל סמים מהם קונה והחל התל־אביביים
 בשטרי להם משלם שהוא תוך הסוגים,

המישטרה. של מסומנים כסף
 בדין, יורשע שבצלאל היה נראה לכאורה

 בתום אולם לפניו. אחרים שהורשעו כפי
 רק כשנותרה התביעה, של העדויות מסכת
הפתעה. נפלה ביסודה, טכנית אחת, עדות

 לביא, יונה של היתה שנותרה העדות
 פלילי לזיהוי המחלקה ממעבדת שוטרת
ש בירושלים, הארצי המטה של (מז״פ)
 שהחומר המאשרת חוות־דעת, על חתמה
 מסוג סם היה אכן לשיטרית, בצלאל שמכר

 ברור כבר היה לבית־המשפט הירואין.
 בצלאל שאכן ספק, לכל מעל עת, באותה

 החומר מאותו מיליגרם 100 של כמות מכר
 מלילות באחד שיטרית, אברהם לשוטר

לירות. 300 של סכום תמורת ,1977 ספטמבר
הפרק של לשאלותיו מאנגליה. ספר

 בחומר שערכה לביא, העדה סיפרה ליט
 בדיקות ושתי צבע בדיקות שתי החשוד
 לחומר התוצאות השוואת כדי תוך גזיות,

 ממישרד־הבריאות קיבלה שאותו סטנדרטי
כהירואין. ושנחשב

המומ אם לדעת ביקש מקרין עורך־הדין
 ובדיקה פלונית צבע בדיקת ערכה חית

 לביא השיבה כך ועל פלמונית, כימית
 ספק לכל מעל ביררת ״האם בשלילה.
 דיאנוורפין מסוג הוא שבידך שהחומר

הת־ ?״ 02!11231ו105 של כימי בהרכב
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כמישפט שהוגשה ההרואץ נוסחת
בדקה לא המישטרה

שלי התשובה היתה ושוב הפרקליט. עניין
 לסטנדרטים בהשוואה היתה ״הבדיקה לית.
 מבלי מישרד-הבריאות, שסיפק הירואין של

 ענתה למרכיביו,״ החומר את להפריד
ממז״ם. השוטרת

 הכימי בהרכב שלו המופלגת הידענות את
 עורך־הדין שאב לא ההירואין סם של

 מסיוריו באחד בסמים. מנסיונו המשופם
 כרם, עב אנגלי ספר מקרין גילה בלונדון

״הפ שמו: נרשם האדומה כריכתו שעל
 — בבית־המרקחת בסמים ובדיקות רדות

)52 בעמוד (המשך
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