
לעשות שאפשר שלמו יהודי־אמריקאי כדאיניק עוז הוא בלייזר פיל
והגנה, הליגה את מסנה ווא 1 הישראלי: לימין חנופה עדיו׳ קאו״וה

:ישראל 1 יומי עיתון להקים ורוצה : שראו 1 1 ־ שו עם מתוועע

 עם־ישראל ואהדת ובעולם בארץ
עיניהם. מול ישראל ומדינת

 חשב כך לא י דימיוני נשמע
יעקב;מ לענייני־כלכלה, שר־העל

בשא ושני אחד דיון שבין רידוד,
הפלס בפליטים לעשות מה לה

 לשוחח זמן מצא בלבנון, טינים
 *על ידיו את סמך ואף בלייזר עם

הרעיון.
 עוזרו גם הגיב: הוא רק ולא

 קדישאי, יחיאל ראש־הממשלה של
 ואפילו שריר, אברהם שר־התיירות
 ש- ובעצמו, בכבודו שר־הביטחון

ה השישי ביום בלייזר נפגש איתו
 לקבל נטו יולי, חודש של אחרון

 עיתון להוצאת החיובית גישתו את
כזה. חיובי

גורו
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יזר־ העתון כותרתגטו שד עיתון
 (ישראל טודיי, אל

האנגלית בשפה המופיע בלייזר של הדו־שבועון היום)

 ויהיה ליומון יהפך הוא הבאה בשנה כארצות־הברית.
 מעידה העיתון שס גלופת בארץ. שיופיע תאום, אזז לו

העברית. השפה את יודע לא אותה שהכין שהגרפיקאי

ליהודים
 שופע־הרעיונות ;היהודי יהד

 כימים המצליח הקשרים, ובעל
 לא ועדת־חוץ־וביטחון חברי שבהם

 שרון, אריק את לראות מסוגלים
נד ולקבל השר במחצית לבלות

 בשם האנגלית בשפה שבועון
ב עוסק הוא שאף היום, ישראל
 בעולם יהודיים ובעניינים ישראל

 בשבועון: המשתתפים אחד כולו.
 בוושינגטון. פוסט כתב בליצר, ■זאב

 מרס בחודש ליומון יהפוך זה עיתון
יו גם יופיע זה שם ותחת הבא,

ה בפברואר בישראל, אנגלי מון
 מפשטותו נדהם בעיתון המעיין בא.

שלו. ומחד־הצדדיות

 בבית־מ־ שהייה או כרטיסי־טיסה
לון.

 בבירכת התקבל האחרון ביקורו
 שהביא המישרד, מישרד־התיירות.

עי עשרות המילחמה אחרי לארץ
הי העורך את גם הביא תונאים

מני.
וב שריר אברהם בין הקשר אך
 מתוכנית צוות :כן לפני החל לייזר

להכין כדי הוזמן שלו הטלוויזיה

כל רעיונות לו יש אם למסור
 להציע שיוכל האנרגיה, בתחום שהם

 הוא אולמרט אהוד עם למרידור.
 כאשר לטענתו, הסברה. על דיבר

 לשעבר, ארצות־הברית נשיא סגן
קו מה לדעת רוצה מונדייל, וולטר

 ושואל אליו פונה הוא בישראל, רה
אותו.

בי הוא שטראום פיטר עם יחד ־
במלון נוחה בכורסא בביירות. קר

נישראל סו

ע 4*  ה־ ממשלת מצליחה לא דו
 שלה המסר את להעביר ליכוד •י!

בליי לפיל י העולמית לדעת־הקהל
 מלוס־אנג׳לס, יהודי־אמריקאי זר,
 פוסט, ג׳רוזלם היומון תשובה: יש

 ונשלח באנגלית בישראל המופיע
צו יש הממשלה. נגד הוא לחו״ל

ה בשפה אחר יומון להוציא רך
 ו־ יהודים על־ידי שייקרא אנגלית,

ש החומר לים. מעבר לא־יהודים
 מסוכנויות־ידי- יבוא לא בו יופיע
 מכתבים אלא אנטי-ישראליות, עות

שונים במקומות היושבים יהודים,

ב המתרחש על מפורט הסבר מנו
י הצפוני גבול

ה בחיידק נדבק )38( בלייזר
 בארץ לביקור בא כאשר ישראלי

התפ מלא הוא מאז צעיר. בגיל
ה את והפך בציון מהנעשה עלות

 1964ב־ מכנים. לעסק גם תפעמותו
 בת־ שבועית שעת־שידור קנה הוא

 נידחת בשכונה מקומית חנת־רדיו
 שירים לשדר והחל בלוס־אנג׳לם,

וסקי מישראל וחדשות ישראליים,
ב בעולם. יהודיים אירועים על רות

דו־ להוציא החל הוא 1973 פברואר

 שעת־ קנה הוא שנים שבע לפני
 בכבלים הטלוויזיה בתחנת שידור

 בלוס־אנג׳לס מהרישי הגורו של
 משדר הוא התחנה של 18 ובערוץ

לצופים. ובאנגלית בעברית
 לא אף דובר שאינו בלייזר,

 שמלבד מספר בעברית, אחת מילה
וב עיתון של מוציא־לאור היותו

ו רדיו בתחנת שעות־שידור על
 יהודי.״ ״אקטיוויסט הוא טלוויזיה,

ה משנות החל פעיל הוא לדבריו
האמ הנאצים נגד במאבקים סל

ל הנכנעות חברות נגד ריקאים,
ש מה את ומארגן הערבי חרם
 המורכב השלוס, כוח מכנה הוא

 בלתי־חמד יהודים צעירים ממאה
 בטנדרים בלילות המסיירים שים,

הז יהודים גרים שבהם באיזורים
בשי- עובד זה כוח להגנה. קוקים

 אתרי־תיירות על קצר סרט בארץ
 הצטרף בלייזר בישראל. תנ״כים
ה של הזמנה ניצול תוך אליהם,

לשחק להתלוות למען־החייל וועד
 שטראוס, פיטר פונדה, ג׳יין נים

 שבאו דאגלם, וקירק סיגל ג׳ורג׳
 האמריקאי המו״ל חילק כך לארץ.

 ושרי־המנד הכוכבים בין זמנו את
שלה.

 עם לארץ שבא הנשוי, בלייזר
 מקדמת־המכירות קרול, מזכירתו,

 בשם וישראלית סלסלו שרון שלו,
 יום שבכל מסביר פיינגולד, תמי

 כאן. שהותו את מממן אחר מישהו
 מימן בארץ, התארח כששטראוס

כ שלו. שהייתו את הילטון מלון
הת הם פונדה, ג׳יין בחברת שבא
 מישרד־התיירות חשבון על ארחו
אחרי בירושלים. המלך דויד ומלון

ש לפני הסביר בתל־אביב הילטון
הישרא לכניסה חיכה שהוא בוע
הת מה שמשום העיר, למערב לית

 הבעיה על למד הוא בלבנון מהמה.
מ תיפתר שהיא ומניח הפלסטינית

מ יהיה חוסיין המלך כאשר עצמה,
הפלסטיני. העם לך

עצות,
עצות.

 רצופים קשרים מקיים לייזר ^
 מעריץ הוא במערך. אנשים עם ■
 להבחין מסוגל אינו אך רבין, את
 והאופוזיציה. השלטת המיפלגה בין

קלו הן בארץ הנעשה על ידיעותיו
 בכך זאת מתרץ והוא ביותר, שות

מעניינים אינם הקטנים שהפרטים

 קיום — הכוללת הבעייה רק אותו,
מדינת־היהודים.

 בארץ שביקר האמריקאי, האורח
 של לניצחון וקיווה הבחירות בזמן
 מלון במרתף דווקא הסתובב בגין,

המערך. אנשי ישבו שם דבורה,
 לידי באה בלייזר של שיטחיותו

 התחיל הוא שעליו ברעיון ביטוי
השח שחבריו אחרי בארץ, לעבוד

 הוא לארצות־הברית. חזרו קנים
 על והודיע מסיבת־עיתונאים כינס

 פרו- שיהיה באנגלית יומון הוצאת
ה אין אומר, לממשלה, ממשלתי.

בלועזית. משלה שופר יום
ק לא כנראה האמריקאי המו״ל

 שבו העיתון את זמן הרבה כבר רא
ב תמיכה על להתחרות רוצה הוא

ב פוסט ג׳רחלם קוראי ממשלה.
 לתדהמתם, מגלים, גבעולם ארץ

ה הלבנון מילחמת תחילת שמאז
ל הממשלה. לימין העיתון תייצב

המ בגין, בעד אורחים מאמרי צד
ב להשתמש עורכי-העיתון שיכו
שי שיקריות מטבעות־לשון אותן
 סיקור בעת הליכוד, ממשלת צרה

המילחמה.
 לב שישים הוא בלייזר לא אך

 מרצה הוא בשטף כאלה. לקטנות
ה בהוצאת הצורך על דבריו את

הפרו־ממשלתי. עיתון
ל מוכן הוא עצות־חינם הרבה

 ״דעת־הק- :ישראל לממשלת חלק
 כלל מתעניינת אינה האמריקאית הל

 במיפעל העובד בישראל. בנעשה
 שלו המעביד אם עצמו את שואל

ה המצב כי מחר, אותו יפטר לא
 שואל לא הוא גרוע. הוא כלכלי

להי מותר לישראל אם עצמו את
ה הזמן עכשיו לכן לביירות. כנס

ה זאת. לעשות לישראל מתאים
 במיזרח מתעניינים לא אמריקאים

התיכון.״
 אך בעיה. כלל שאין הרי כך אם

 שאמר את שוכח כאילו בלייזר,
 ״ה־ מוסיף: ומייד לפני־כן, דקה

)18 בסמוד (המשך

 הברורות דיעותיו את בשטף מרצה כלייזרכהנא? עוד
ה היהודי בישראל. לעשות שיש מה על

 הוא לישראל. להגר מתכוון אינו בפשטות, הלבוש הקומה, גבה אמריקאי
חשובה. עבודתו שם שגם בטענה מלוס־אנג׳לס, עצותיו את לעוץ מעדיף

 לוס־אנג׳- מישטרת עם תוף־פעולה
לס.

 שכן מודה, הוא לגמרי, במיקרה
 של היהודית בליגה פעיל הוא שלו

 שהוא בלהט טוען הוא כהנא. מאיר
 אינו הוא אך כספית, בהם תומך לא

 כאשר ממישרדו שכניו את .זורק
 לא- נפגש, הוא אליו. נכנסים הם

ה במנהיג בארצות־הברית, אחת,
ל ישראלים׳ כהנא. ״הרב״ תנועה,

ל מוכנים אצלו שעבדו זאת, עומת
 במישרדו שרצו ששכניו הישבע

יומם־ולילה.
ק לעיתים בארץ מבקר בלייזר

 מפרסמי את מנצל כשהוא רובות,
ל בעיתונו, הישראלים המודעות

 הוא בארץ. ללא־תשלום ביקור שם
תמורת למודעות מקום לתת נוהג

 את לארח חברו עזבו, שהשחקנים
 הילטון, :הנדבנים שלושת בלייזר
החייל. למען והוועד אל־על

מ כל־כך רבים גופים כאשר
ו לחשוב זמן לו יש אותו, ממנים
 של הבעיות כל את ולפתור לנסות

 הציע הוא שריר לאברהם ישראל.
 מ־ יהודית תיירות על דגש לשים

שה אחר פרוייקט ארצות־הברית.
יהו אירגונים על־ידי שימומן גה,

 כל שליחת :מארצות־הברית דיים
ליש בר־מיצווה לסיור 13 בן ילד

ראל.
סני פתיחת הציע הוא למרידור

אמריק חברות של בישראל פים
יש עם עובדות לא שעדיין איות,
ה את ראל. מ שי ת הר רט פו א המ  הו
סירב גם למסור, רשאי לא עדיין


