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 ידליין לאשר אותו מכרתי כך אחר בשבי״ציון.
 בעיניו, חן מצא למלון, בא הוא מקופת־חולים.

 אבא של היה שהכסף כאילו — לקנות והחליט
שלו.

יהודה?״ ״גני למלון הגעת איך •
היוזם את שאקנה בר־עס משה אליי פנה

 של קואופרטיב אז היה זה ירדן. עם הגבול שעל
 רד מויישה, לברעם: אמרתי משוחררים. חיילים
 צרות די לי יש הזה, לעסק כוח לי אין ממני.

משלי.
 לספיר לבוא טלפון קיבלתי לספיר. פנה הוא

 פגישה, קובע כשספיר נו, קרמר: של למספרה
חכמות. אין לבוא. צריך

 ״נוסעים.״ ואמר: מכיסא־הספר קם הרבי
״היוזם.״ אמה לאן. שאלתי

 לפניך. גבול עצור, גדול: שלט היה בכניסה
 המשיך: ואז ת׳שלטד ״תוריד לי: ואמר עצר ספיר

 יפה. מלון תעשה קח, עצים. יפה, מקום וו, וו, ״וו,
 תבנה וו, וו, ״וו, והוא: כוח. לי אין ספיר, אמרתי:

צריך?" אתה כסף ״כמה שאל: אחר־כך מלון!
 את שמע לא שלו בחיים פעם אף ספיר נו,

 אצלו. קיימת היתה לא הזאת המילה לא. המילה
 מאות שבע מיליון שני לו: ואמרתי נכנעתי
 לבנק תתקשר וו, וו, ״וו, אמר: הוא אלף. חמישים

הלוואה. לך יסדרו הם הפועלים,
 ואתה אומר, היה הוא היה. זה ככה ספיר עם

היית_עושה.
ספיר? את הערכת •

 היה הוא מאוד־מאוד. אותו הערכתי
עליו. לסמוך היה אפשר איש־עשיה. איש־מעשה,
 את לראות מבנק־הפועלים באו אחר־כך

 ולא לפניך! גבול עצור, השלט את ראו המקום,
 זה על לי אמר ומה ברחו. פנימה, להיכנס רצו

השלט!״ את להוריד לך ״אמרתי ספיר:
 את לקבל גוברין עקיבא לשר־התיירות באתי

 יתן. השמן — הבטיח ״השמן לי: אמר הוא הכסף.
 חמש הוציא הוא הגבול." על מלון צריך לא אני

 זה את לי, שיש מה כל ״זה ואמר: מהכיס לירות
לך." לתת יכול אני

ספיר? כך על אמר מה •
 החמש את לו לקחת לא ״למה שאל: הוא
לירות?״
 על המלון את שבנית קרה איך •
ירדנית? אדמה
 ולא גבולות בדקתי לא עיוור־צבעים, אני
גבול. מצאתי
 את ועברת מגודר היה האיזור •

הגבול?
 במילחמת־ שפוצץ בונגלור, של בור היה

גדר. שום ראינו לא העצמאות.
הגבול? את לעבור הוראה קיבלת •
אדם הצבתי לבדוק, בא כשהאו״ם אבל לא.

 יצחק יכנס. לא אחד שאף הוראה, ונתתי חמוש
 ואמר לבדוק, בא הוא רמטכ״ל, אז היה רבין

חיוני. מעשה עושה אני צבאית שמבחינה
חיוני. שזה חשבה לא גולדה •

לבוא הוראה קיבלתי היציקה באמצע
ד ״מי אמרה: גולדה לגולדה.  הגבול? על מלון צי
 היא צרות.״ עושה וזה לוושינגטון, נוסע אשכול

עליי. לצעוק התחילה
 עשיתי מה צועקת, את למה גבירתי, אמרתי:

 לי אומר אחד שר בבית. אצלכם סדר תעשו לך,
 ואת מהר, לגמור לי אומר רמטכ״ל לקנות,
 אני מה, לוושינגטון. יסע לא שאשכול צועקת
אותו? שולח

 יורע לא לה: אמרתי חצוף." ״אתה לי: אמרה
 לקבל אפשר מהיציקה. בא אני רוצה, את מה

 של קופסה והביאה חצוף,״ ״אתה אמרה: קפה?
עוגיות־פרג.

 גולדה, של בחסותה נפתח המלון בסוף
 הוא שיף זה אבל בעבר, בנדיטים ״הכרתי שאמרה:

מיוחד. מגזע בנדיט
לרשותך? המלון עבר מתי •
ההלוואה את שהחזרתי אחרי .1964ב־

שקיבלתי. הממשלתית

 בבעיות רצופה שלך הקריירה כל •
 עם היא האחרונה הבעיה הרשויות. עם

 ממי להט, שלמה תל־אביב, עירית ראש
 ברחוב השק״ם בניין של הגג את קנית

איבן־גבירול?
ארץ־ישראל־בריטניה. מבנק

מיכרז! וליה •
מיכרז. ללא

למכירה? מיועד שהגג ידעת איך •
וקניתי. אליי, פנה בן־ציון יהושע

בכמה? •
שנה. 12 לפני דולר, מיליון

לבנות? החלטת מתי •
שנים. ארבע לפני

 חיים, ואמר: שיפמן דויד אלי בא בניה כדי תוך
 מקום לא זה למישרדים. זקוקה העיר
68

 הוא מעוניין. לא אני לו: אמרתי למלון־דירות.״
 בשביל זה את לעשות חייב אתה ״חיים, אמר:

העיר.״
העיר? על חשבת ואתה •
אמרתי: לי. השתלם וזה תחשיב, עשיתי לא!
 את ושינינו אלחנני, לאדריכל צילצלתי בסדר.

התוכניות.
 ציץ׳ להסתבך. התחילו העניינים אחר־כך

 הסכמתי שלא אחרי צו־הפסקת־בניה, נגדי הוציא
 כפר־שלם, מאנשי פחד הוא לקראתו. ללכת

 הוא ולהם בצפון, לבנות מותר שלשיף שיגידו
הורס.

 אלף 400 של סכום לו להעביר צריך הייתי
 מאוד הסכום. את אעביר שלא ביקש הוא דולר.

 שותף לא אני צ׳יץ׳, לו: אמרתי התרגזתי.
 קח מהם. מפחד שאתה לי איכפת ולא לכפר־שלם

לבעיות. יותר כוח לי אין ממני, ותרד הכסף את
 לא שאם ואמר, לקראתו שאבוא התחנן הוא

 סוער ויכוח לנו היה צרהפסקה. נגדי יוציא —
הטלפון. את וסגר כעס והוא

 בעיתונים הראשונים בעמודים הופיע למחרת
צו־הפסקת־בניה. נגדי הוציא שהוא

 מיליון 25 השקעתי לו. לוותר מתכוון לא אני
 ללא במצב אנחנו כעת הזה. הבניין בבנית דולר

פסולות. דרכים מיני בכל בי מתנקם מוצא^וצ׳יץ׳
דרכים? באיזה •

 בית־הקפה את לסגור מינהלי צו הוציא הוא
 חיצונית מעלית נגד צו־הריסה הוציא שליד,

 ועשה השק״ם, שמעל בבניין פועלים שהובילה
 נזק לנו גרם ועיתונות טלוויזיה עם זה את

במליונים.

אותך? שונא הוא למה •
 תמכתי איתו, לי שהיה הנסיון שלאור מפני

 לרשות המערך מועמד כשהיה בן־נתן באשר
 במערך. לא שאני לך להגיד צריך לא אני העיריה.

 של העיריה ראש את להחליף רוצה פשוט אני
 האירועים את קבוע באופן מחרים הוא תל־אביב.

 — הביתה אליו אותי להזמין צריך לא הוא במלון.
למלון? יבוא שלא אבל

 הביתה אותי הזמין הוא שנים כמה לפני דווקא
 גם אותו, מחרים לא אני והלכתי. לארוחת־ערב,

עליו. שלילית דיעה לי יש אם
 שערכת חגיגית בארוחת־ערב •

 לפעילותך שנים 35 במלאת במלונך,
 שהעיתונות אמרת המלונאות, בענף

לך. מתנכלים ואמצעי־התיקשורת
 לחטט מנסים אנשים אוהדת. אינה העיתונות

 שלם אני מצליח. שהוא בן־אדם אצל פגם ולחפש
 אני לחוק. בניגוד דבר שום עשיתי לא עצמי, עם

 לא בנייני־פאר שבונה אדם זכויותי. על נאבק
 לא הוא לשולחן, מתחת דבר שום לעשות יכול
 שהוא מה רואים הרי החוק. את לעקוף יכול

 מעולם — עובדה מסודר. להיות חייב הכל עושה.
מס־הכנסה. עם בעיות לי היו לא

שותפים? לך יש •
שותפים. לי אין
 שאתה התברר, שנים כמה לפני •
 התאילנדים הפועלים את משכן

מחפירים. בתנאים אצלך שעובדים
 וראיתי בתאילנד הייתי גורדון. ברחוב גרו הם

 ארמון. הוא בו שגרו הבית בשבילם עיניי: במו
 ובלי וידיאו בלי — נכון מרוצים. כולם עובדה,

 להם יש בארץ אנשים כמה אבל מיזוג־אוויר.
מיזוג־אוויר?

 אצל אנטגוניזם יוצר אתה מדוע •
אותך? אוהבים לא מדוע אנשים,
 מכירים כולם קטנה, מדינה זו מאוד. פשוט

 שהתחיל אדם לראות אוהבים לא הם כולם, את
 רצינית, אימפריה הקים אצבעות ובעשז מכלום

 שאי־אפשר צרות־עין זו מישפחות. 2500 ומעסיק
 רעה. מילה עליי יגיד לא אותי, שמכיר מי למנוע.

 מכירים שהם בלי אפילו מדברים אנשים אבל
אותי.

 העיניים. את לאנשים מוציאים שלי הבניינים
 וזה בתל־אביב, הכי־יפה הוא השק״ם מעל הבניין
אותם. מרגיז

 ביחסי־ציבור. טוב לא אני אולי יודע, אני
 את החדש הבניין בראש ששמתי העובדה
 — אותן שיאירו ופרוז׳קטורים ח״ש האותיות

 של בעיה זו מתפוצצים. אנשים מרגיזה. מאוד
 אחים בין אפילו במישפחות, גם קורה זה יהודים.

קינאה. יש
 שרואים זה בבורסה, כסף עושה שאני לא זה

 עד מלון. ועוד מלון — ההישגים את בעיניים
 זה מי ידע מי הבורסה, פרשת שהתפוצצה

 מי ממני. יותר חמישים פי עשו הם ריגר־פישמן?
עליהם? שמע מי עליהם, ידע

 שאני לילות הרבה יש אבל חזק, איש אני
 הם רואים, לא אנשים זה ואת שינה. ללא מעביר
המפוארים. הבניינים את רק רואים

 בארבע ישן אני מה, אז בסוויטה. גר שיף חיים
 פחות ישן ואני אחת, במיטה רק ישן אני מיטות?

 ובניינים מלונות לי יש כי אחר, אחד מכל טוב
עיניים. שמנקרים
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מוויכוח. ולחדול להירגע ביקש הוא לעזרתו, שבאו עצמון ומשמואל מאשרוב ואילו
לי בי ש  השחקן צעק ״ מת! שחקן אתה ל

ר עי צ ה ל /  השחקן לעבר וילוז׳ני שמואל /
 ״מי חייב: נשאר לא אשרוב אשרוב. מישה הוותיק

 שהלשון אלה לבימה? לנו לקרוא לא לך הורה
 אלקק שאני רוצה ״אתה שלהם?״ בתחת שלך
 לך אתן ״אני אשרוב. לעבר וילוז׳ני צעק לך?״

אשרוב. ענה בביצים!״, בעיטה
 של העונה סיום במסיבת התרחשה המהומה כל

התיאטרון. באכסדרת הבימה, תיאטרון

 איגם שהקגים
עובדים

 ולאחל להיפרד באו הבימה שחקני ל ך*
חד א ה  נראתה המסיבה נעימה. חופשה לשני ^
 חלב, במאכלי גדוש מזנון היה מאוד, מבטיחה

 על עטו הרעבים השחקנים ופירות, ירקות
 ורובם הצהרים, בשעת להם שהוגש המיזנון
גדולים. כרעבים התגלו

 עלה סודרו, כשהרמקולים הארוחה, אחרי
 את להנחות כדי וילוז׳ני, שמואל השחקן לבימה
 על שהוחלט לפני המסיבה. של האמנותי החלק

 שחקנים שני של שמותיהם הועלו וילוז׳ני
 כמנחי אפרוני, ויהודה בר־שביט שלמה ותיקים,
 נפסלו הם ברורה בלתי מסיכה אך המסיבה.
המסיבה. את להנחות נבחר ווילוז׳ני
 מבקש הוא המסיבה שכמנחה ואמר פתח הוא
 העונה, לסיום דומיה בדקה האירוע את לפתוח

 העונה. כל במשך שהיתה הפוריה העבודה לזכר
 בקרב צחוק גלי שעוררה הדומיה, דקת אחרי

 ~ התיאטרון, מנכ״ל לבימה הוזמן המוזמנים,
 העונה על למוזמנים סיפר הוא עומר. שמואל
 טובה, עונה היתה שזאת ציין בתיאטרון, שהיתה
 פרסים חילק הוא בכסף. מלאה התיאטרון וקופת

 כל במשך ועבדו בעבודתם, שהצטיינו לעובדים
 השחקן כך על העיר ובשקידה. בצינעה השנה
 לעובדים נחשבים אינם ״השחקנים עזיקרי: ניסים

שחקן. רק שאני חבל מצטיינים.
 ידידי חוג יושבת־ראש הוזמנה אחר־כך
**■ לנוכחים שהסבירה גולדנברג, אורה התיאטרון,
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