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ההצרה נעורות

 ש׳ המיבצע, הסתיים שבו ברגע אבל
 איי■ של חלקו נשכח אדירה, בהצלחה זכה

העניין. בכל נתן בי
 הולכים לאן

ת! כספי מו תרו ה
ם ך*  על- שנאסף הכללי התרומות ס

קמבו פליטי למען הגורמים כל ידי
דולר. בכמיליון מסתכם דיה

 מיליון 18כ־ גוייסו הטלוויזיה במיבצע
 3,650כ־ גייסה נתן אייבי של הקרן ל״י.

 הצופים של ההתרמה במיבצע ל״י. מיליון
 הוועדה של בקרן ל״י. מיליון 3כ־ גוייסו

 הצטבר קמבודיה לעזרת הבינמישרדית
 עוד חסרים ל״י. מיליון 2,4 של סכום

 מיליון של סכום לגיוס ל״י מיליון 3—4
 מבוטל, לא לגמרי סכום שהוא דולר,

 ועניה קטנה במדינה כשהמדובר במייוחד
ישראל. כמו

הקר מכל התרומות, שכל הציע אייבי
 יממנו שממנה אחת, לקופה יאספו נות,
 השוהה הישראלית הרפואית המישלחת את

 מזון שיירת ישלחו ושבכספה בקמבודיה
 יונפו עליה התיקווה״, ״שיירת שתיקרא

 היא כי שיבריזו וכרזות, ישראלים דגלים
 לעם ישראל עם של סיועו את נושאת

קמבודיה.
 רשות- מנכ״ל היה לכך שהתנגד מי

שה אחרי לפיד. (״טומי״) יוסף השידור,
התרו של הארי חלק את גייסה טלוויזיה

 תרם שלפחות כמי עצמו הרגיש הוא מות,
 שהתרומות העובדה מכיסו. הכסף כל את
הטלווי של ולא ישראל, עם כל של היו
 ממנו נשכחו רשות־השידור, של או זיה

לפתע.
 עם נתן אייבי נפגש המופע למחרת

האח מילק, פיטר בנוכחות לפיד, טומי
 המיבצע, על הטלוויזיה עובדי מטעם ראי

 שצוות הציע הוא רשות־השידור. ודובר
קמבודיה, לגבול עמו יחד יצא הטלוויזיה

 אותו. הזעיקו יו, שבזקקד ך
 אנשי שערכו האמנים במופע היה זה ״■

בש הראשון ביום הישראלית הטלוויזיה
 בתל־אביב, התרבות בהיכל שעבר, בוע

 פליטי למען ההתרמה מיבצע במיסגרת
 שהתמשך המאראתוני במופע קמבודיה.

 משבר. נקודת הסתמנה הלילה תוך אל
וה- הצופים קהל התעייף מסויים בשלב

 גיוס עם ניו־אאוטלוק בכנס השתתפותו את
קמבודיה. ילדי הצלת למיבצע ידידיו

הצי בתודעת כי ידעו, הטלוויזיה אנשי
ההת עם נתן אייבי מזוהה הישראלי בור

 אין הקמבודי. העם הצלת למען עוררות
ל שנזעק הראשון היה הוא לעשות, מה

 בטלוויזיה. שהוקרנו סרטי־הזוועה מראה
תאי לגבול ונסע גם לאיש, חיכה לא הוא

ן
 אל שהגיעו הטלפונים מיספר מאזינים.

הידל התרומות וזרם פחת הטלוויזיה מוקד
 שספן־הש- הטלוויזיה אנשי נזכרו אז דל.

באולם. הקהל בתוך יושב נתן £יתכי לום 1
 קודם שעות כמה רק לארץ הגיע הוא

שילב שם מוושינגטון, ישירה בטיסה לכן, 1
11 1 ן 38 ^

קמבודיה כגבול נתן אייבי
השלום״ ״קול במיתון רנטגן מכשיר

 במו השואה את לראות כדי לנד-קמבודיה
 בשווי רעבים לילדים מזון ולחלק עיניו

מכספו. עימו שנטל דולר, אלפים עשרת
 ביקשו התרבות בהיכל הערב מארגני

אומ סרב. הוא הבמה. על לעלות מאייבי
אנשי את שדירבן האיש היה הוא נם

לפיד יוסף מנכ״ל
מתחרים רוצה לא

 למיב־ במודע, שלא או במודע הטלוויזיה,
לג רצה לא הוא אבל שלהם, הגדול צע
 הכנים שכבר הערב, הילת את מהם זול

 כש- רק תרומות. של לירות מיליוני כמה
וב 'הבמה על עלה בו, להפציר המשיכו

בקמ שראה מה על סיפר פשוטות מילים
 אנשים ממושכות. לו הריע הקהל בודיה.

שהצ על תודה לו חייבים שהם הרגישו
 של רדומות תחושות בהם לעורר ליח

לעזור. ורצון הזולת אהבת
 נתן אייבי של שפניו מרגע ואומנם,

 צילצולי התחדשו המירקעים על הופיעו
 התרומות זרם הטלוויזיה. במוקד הטלפון

שוב. גבר

 מיבצע את להנציח כדי האפשר, ככל מהר
 בישראל שהעם ״חשוב הישראלי. הסיוע
 שתרם,״ התרומות כספי הולכים לאן יראה
אייבי. אמר

 כש- לאייבי נכונה הראשונה ההפתעה
 התרומות כספי את לצרף לו הציע לפיד

 ״אנחנו הטלוויזיה. לקרן שלו הקרן של
 לפיד, הסביר הכסף,״ מרבית את אספנו
 כבר ואנחנו לקמבודיה יסע מילק ״פיטר
, לכל...״ נדאג

 מבקש הוא אין כי להסביר, ניסה אייבי
 כבר הוא להצטלם. כדי לקמבודיה לנסוע

 הוא אבל הטלוויזיה. צלמי בלי שם היה
)50 בעמוד (המשך


