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 תבור, כפר המועצה־המקומית ראש החליט הערב אחרי .60ה־ הולדתו יום את הטלוויזיה,
האיזון.״ ״לשם האצ״ל, ממפקדי מרידוד ליעקוב דומה ערב להכין גולדמן, מיכה

המושה: בצירוף הזמנות [שרתו למאות

 הצגה ערכו ענר וזאב גהלדסן יכה ^
י  לכן קודם אחדים שבועות מושלמת. ״

 בית- את לחנוך אלון יגאל ח״כ הוזמן
הו בכפר שהוקם והמפואר החדש העם

 לסרב רצה לא אלון תבור. כפר לדתו,
 לו הסביר כשהאחרון בעיקר לגולדמן,

 בית־העם על לרדיו שידור גם מכינים כי
אותו. לראיין היה וכדאי

ער בין בשעת האחרון, הראשון ביום
 בכפר גולדמן של לביתו אלון הגיע ביים

 אותו שראיין ענר זאב לו המתין שם תבור.
 כלל. הופעל שלא ברשם־קול הרדיו, עבור
ל גולדמן אמר בערב, שש לשעה סמור

 לבית־ ללכת מוכרחים עכשיו ״נו, אלון:
 זה בניינים, לחנוך כוח לי ״אין העם.״
 ה־ את תחתוך שרות אולי לנשים, עניין

אלון. שאל סרטז״
 ראה לבית־העם, כולה הקבוצה כשהגיעה

 שכיחה שאינה תופעה מכוניות, מאות אלון
 ״עשית הבניין. ליד חונות תבור, בכפר

 עושה ״אתה גולדמן אל פנה אמבוש,״ לי
הו גולדמן שכאלה.״ חיים של תוכנית לי
 אולם ללכת. אלון רצה ואז באשמה דה

 אותו ששיכנעה רות, אשתו דווקא זו היתה
 הארץ. מכל באו החברים ״כל :להיכנס

אותם.״ לאכזב יכול לא אתה
חבריו. את לאכזב לא החליט אלון ואכן,

 600כ־ מכונסים היו שבו לאולם, נכנס הוא
 של המושלמת ההצגה את וערך מידידיו,

 לארוע. בהזמנה נהנו. הידידים ההפתעה.
הר אולפני־הסרטה על-ידי כולו שצולם
 נכתב הישראלית, הטלוויזיה עבור צליה,

 קיומו דבר את לשמור מתבקשים הם כי
 כולם ואומנם, מאלון. בסוד הערב, של

בפלמ״ח. כמו ממש הסוד, על שמרו
 מראיין לא ענר זאב כי לאלון התגלה אז
 אורי כי התוכנית, עורך אלא הרדיו, עבור
 ממתינות וכי הבמה, על לו ממתין סלע

 עם פגישה של ארוכות שעות שש לו
 מהתקופה החל וידידים, מישפחה קרובי
 פינה ובראש בכפר־תבור נער היה שבה
האו מראשי אחד הוא שבה לתקופה ועד

פוזיציה.
 מוכרות. דמויות ישבו הראשונה בשורה

 שנ- .ובעלה אלון, של בתו קוסונוגי, גוני
 שר שהיה מי של בנו אשת אלון, קה

 ערביים ידידים והחוץ. החינוך העבודה,
 ורחוקים, קרובים מישפחה בני מהגליל,
 שבהן לממשלות חברים מהפלמ״ח, לוחמים

 היה שבה מהתקופה הרבים ועוזריו כיהן,
 של אחותו הערב. את להכין שעזרו שר,

 הילד יגאל, על סיפרה הראל, דבורה אלון,
 רתומה מעגלה שנפל העיניים, תכול היפה,
 הבית אם רוזנברג, רחל משתולל. לסוס

סיפרה אלון, למד שבו בית־הספר בכדורי,

הצליחה: שכימעט

 ההארחה בבית היום העובדת אלון, רות
 למזימה שותפה היתה גינוסר, קיבוץ של

מצולמת. במסיבה בעלה את להפתיע

* ! ל ן ך ; !  שער־פסיס, בעלת יפהפיה צעירה אלון, שנקה !
11# לרא אולי שמעה, כאשר במייוחד התרגשה 11 ^

הערב. גיבור בעלה, אבי של מעללי־הגבורה כל את שונה,

ך !■  ב־ זכתה אלון, של בתו קוסונוגי, גוני 1*1 !
1יי1!1  הבמה, על שהופיעה מבלי כפיים, מחיאות 1

סוסים. חוות לפתוח עומדת היא כי סיפר נשהמנחה
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