
תמהרי□
♦ ג ו ח  עיירת־ספר בקורטריק, נ

 23ה־ יום־הולדתו בלגיה־צרפת, בגבול
 אלוף־העולם למונה גראג של

 הנישא למונד, אופניים. על ברכיבה
 קילו, 68 והשוקל מטר 1.78 של לגובה

 בן לבן ואב נשוי לוס־אנג׳לס, יליד הוא
בגלל בקורטריק המתגורר שנה, חצי

 האזור, של הטופוגראפי המיבנה
 ארבע, יום, מדי להתאמן, לו המאפשר

 120(אופניים על ברכיבה שעות חמש
 גם מקווה למונד קילומטר). 150 עד

 היוקרתי, דה־פראנס בטור לנצח
 על ובו שעבר בשבוע שהתחיל

בוגדני מסלול לעבור רוכבי־האופניים

מסאטמו הובי נציג
הזה״: ל״העולם טלפונית בשיחה

 נגד .,אנו
,,!אמונים גוש
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ב ת כ מי ף ה מזויי ה
וינה את לעקוף

 רגילה. היתה לא הזה העולם במערכת שהתקבלה שיחת־הטלפון
 הרבי של חצרו נציג שוורץ, משה דיבר בניו־יורק הקו של השני מעברו

המדינה. בקיום אפילו מכיר שאינו האנטי־ציוני, המנהיג מסאטמר,
החשוב, הרבי חצר בשם למחות, ביקש הוא בהתרגשות. דיבר שוורץ

 ולהכחיש )27.6.84(הזה העולם של האחרון בגליון שהופיע פירסום על
 יהודיים לפליטים העזרה אירגון של ההצעה זאת היתה אליו. שייכות כל

 היהודי הטירור אירגון לעצורי לעזור גוש־אמונים לראשי רב־טוב,
בארצות־הברית. מדיני מיקלט במתן

 הימני היורדים שבועון פירסם שבועיים לפני לחוטם. מתחת
 רב־טוב, מנכ״ל ששלח מיכתב בעברית, בניו־יורק המופיע שלנו ישראל

 בסמליו, והמעוטר האירגון של רישמי דף על המיכתב, ניידרמן. דויד הרב
 רב־טוב תמיכת את הציע בקריית־ארבע, גוש־אמונים לראשי נשלח
 הוא שגוש־אמונים יאשרו הגוש ראשי אם לעצורים מדיני מיקלט במתן

 דתם על נרדפים הגוש ושעצורי חברות, על המבוסס מוכר, פוליטי אירגון
פלילית. פעילות בגלל ולא אמונתם, או

 מכיר אינו הוא מסאטמר. הרבי מיהו שיודע מי כל את הדהים המיכתב
 בווינה היהודית הסוכנות נגד נלחם הוא שנים במשך הציונית. במדינה
 היוצאים את מבריח הוא העליה שליחי של לחוטמם ומתחת

 ממשלת שקלה אף בעבר לארצות־הברית. ישירות מברית־המועצות
 מנציגי למנוע כדי רק לישראל, ישירות העולים את להטיס ישראל

מברית־המועצות. היוצאים ביהודים מלפגוש רב־טוב
 לגוש־אמונים. ניידרמן ששלח זה, מסוג מיכתב מפתיע כל־כל לכן

 הדתיים וללאומנים למדינת־ישראל האירגון ביחס שינוי על העיד הוא
בהתנחלויות.

 שלנו לישראל חריף הכחשה מיכתב לשלוח מיהרה רב־טוב הנהלת
 להודיע וביקש הזה להעולם טילפן שוורץ, משה מסאטמר, הרבי ונציג

 שהמיכתב הסאטמרית, בחצר ביותר הבכירים הגורמים בשם חד־משמעית,
לקריית־ארבע. סאטמר חסידי על־ידי מעולם נשלח ולא זיוף מעשה הוא

 זוייף שהמיכתב הסברה את העלה רהוטה, עברית הדובר 'שוורץ,
 עשו כבר הם לזה, רגילים -אנו בארצות־הברית. הסוכנות נציגי על־ידי

שוורץ. אמר בעבר,״ זאת
 מטפל אינו רב־טוב, יהודיים, לפליטים העזרה שאירגון הסביר הוא

 או מרוסיה לצאת הרוצים ליהודים עוזרים -אנו פוליטיים. בעצורים
 אנו בכלל, שלהם. לדרך מתנגדים אנו לגוש־אמונים, לא אבל מאיראן,

 גוש־אמונים.״ נגד רק ולא המדינה נגד
6 4 —^ - י —י

 מאות הרבה לאורך הנמשך ומתפתל,
קילומטרים.

ג ו ח  יום־הולדתו בהרצליה ♦ נ
 ילדים) (לספרות ד״ר של 58ה־

 יליד בנות, לשתי אב אופק, אוריאל
 1948ב־ שנשבה פלמ״ח ואיש תל־אביב

 הלגיון בשבי כשנה ובילה בגוש־עציון
 בספרות רק לא התמחה אופק הירדני.
 עבודת את הגיש (עליה ילדים

 טורונטו באוניברסיטת הדוקטור
 רחב במיגוון פועל גם אלא הקנדית),

 במשך היותו עם יחד נושאים. של
 לילדים דבר עורך ארוכה תקופה

 ילדים, סיפרי אין־ספור של ומחברם
 למחזמר(נאסר תמלילים חיבר גם הוא

 בעיקבות תסריטים(שמונה אל־דין),
 שבתי) לסרטים(סאלח שירים אחד),

 בהן: (המפורסמת טלוויזיה וסדרות
וסוסו). סמי

ג ו ח  יום־הולדתו בירושלים ♦ נ
 צלם רובינגר, דויד של 60ה־

 יליד ,1 מס׳ הישראלי העיתונות
 כצלם דרכו את שהחל אוסטריה
 50ה־ שנות בראשית הזה העולם

 שבועון של בכיר כצלם כיום והמשמש
 המפעיל טיים, האמריקאי החדשות

 אותו, שיגר גם אלא בארץ, רק לא אותו
 למשימות האחרונות, השנים 25 במשך
העולם. ברחבי וסיקור צילום

♦ ג ו ח  שליד אורה, במושב נ
 הד״ר של 70ה־ יום־הולדתו ירושלים,

ההתייש מחלקת ראש וייץ, רענן
 פרש אשר היהודית, הסוכנות של בות
 יונה וייץ, מתפקידו. הולדתו ביום

 ■ בשטחים להתנחלות המתנגד קיצונית,
 יליד הוא פלסטינית, במדינה והמצרד
 הישראלית אצולת־האדמה ובן רחובות

 הוא הקרן־הקיימת, מראשי יוסף, (אביו,
 ואחיו, הייעור את בשעתו שיזם האיש

 בגליל היישוב נקרא שמו שעל יחיעם,
 נפל אשר פלמ״ח מפקד היה המערבי,

 ניסו כאשר ,1946ב־ הגשרים בליל
 לפוצץ העברית המרי תנועת אנשי

 שעשה וייץ, בצפון). הגבול גישרי את
 החקלאות, במדעי שלו, הדוקטורט את

 היה האיטלקית, פירנצה באוניברסיטת
 ממתכנני שנים עשרות במשך

 בעצה גם וסייע בארץ ההתיישבות
 בכרתים, בינלאומיות, במיסגרות
ובברזיל. בסרי־לאנקה בתורכיה,
ג  יום־הולדתו בירושלים ♦ נחו

 משורר, טן־פי, יהושוע של 70וד
 דרכו את שהחל ומתרגם, עיתונאי

 וכמורה בפרדסים כפועל בארץ
 השירים ספר את ופירסם במושבים,

 בגיל תי״ו) ועד שלו(מאל״ף הראשון
 לטן־פי, שמו את עיברת גם ואז 23

 את המרכיבות ההברות היפוך שהוא
 במשך שימש הוא פייטן. המילה
 בהארץ כעיתונאי שנים עשרות
 יסד בירושלים, היומון מערכת וכראש

 (ספריית עממית סיפרייה וערך
 ממיטב תרגם שבמיסגרתה השעות),
 (פושקין, והצרפתית הרוסית הספרות

 הספיק ואף ומופאסאן) בלזאק צ׳כוב,
צרפתי־עברי. מילון לחבר

ג ו ח  דרום־ בטוקושימה, ♦ נ
 של 119ה״ הולדתו יום יפאן,

 לפי הנחשב דייג, איזדמי, שיגאצ׳יו
 הזקן לאדם גינס של ספר־השיאים

 הסטאטים־ ההסתברות בעולם. ביותר
 העולם ברחבי חיים כיום כי היא, טית
 עולה שגילם בני-אדם שני הכל בסך
.115 על

טר פ  משטף־דם 80 בגיל ♦ נ
ד בתל־אביב, במוח, פלדנ משה ד

 לפי פיסיקאי רוסיה, יליד קרייז,
 במלחמת־העולם שרת אשר מקצועו,

 הצוללות" נגד בלוחמה בבריטניה
 הריפוי בשיטת ושהתפרסם הגרמניות

 פעולות תיאום על המבוססת שלו,
 ספרים. 20 פרסם עליהם והרוח, הגוף

 בן־גוריון, דויד היה במטופליו הידוע
 לשם לעמוד, שיכנע הוא אותו

ראשו. על מזומנות, לעתים בריאותו,

 עזמדים לשילסון ד׳ליכזד עליית מאז *
 שניים, ד,ד,מיישמת מחלקת בראש

 זאיש דדזנלס מתמיד,ז ד,לימד איש
 ננסים תשמע שהוחלף לייץ, המערך
 תזנסיח, יוצא כותנה מנדל ),41(זזזילי
לעזל־כדם. הסמוך עולש, מושב איש

כחולה
גחכוזח
האחת

 שום ניתנה לא היום *15*
/  אדם שום על־ידי לאינפורמציה /

 להצתה גרם מי במישטרה מוסמך
 אחד הייתי אילו איי. בקלאב

 אדם, כל תובע הייתי מבעלי־המועדון,
 - ההצתה על לא־נכונים פרטים המפרסם
דולר. מיליוני של סכום על בקלאב,

 מוחלט, באיפול נעשית ״החקירה
 המישטרה, של מיוחד ביחס וזוכה

 כדי מיוחד צוות־חקירה שהקימה
 אמר להצתה,״ האחראים את לגלות

 כשנשאל גונן, עדי דובר־המישטרה,
 בהארץ, שפורסם המידע מקור מה

 באה שההצתה האפשרות נחקרת כאילו
 מן כספים להוציא ניסיון של רקע על

 נקלע שהמועדון מאחר הביטוח,
כספיים. לקשיים

 המועדון, מבעלי זילברמן, כרמלה
 למיש־ כוח לנו ״אין והגיבה: שמעה
זה!״ בלי נפש עוגמת די לנו יש פטים.

 דולר 6000
בחודש

 שבועיים לפני השריפה אז 5*
נשרף בה )27.6.84 הזה (העולם 1*1

 פסקו לא דקות, 20 תוך המועדון
 הקלאב, שורפי זהות לגבי הניחושים

 בשבוע יום. 100 בדיוק קיים שהיה
 שעות במשך המישטרה חקרה שעבר
 זילברמן, כרמלה הבעלים, את רבות

 ביטר. ומשה וינצלברג בני וינר, דני
מתחרים. מועדונים בעלי גם נחקרו

 וולף, צבי עומד מיוחד צוות בראש
 אלט־ משה רצח כחוקר שהתפרסם

 הראשונה שאלתו־חקירתו רוביץ.
 המצב על הסברים בבקשת התרכזה
המועדון. של הכלכלי

 כי ואם ברור היה לשאלות הרקע
 תיפעול של חודשים שלושה אחרי
 בעלי יכלו ברורה, תמונה לראות קשה

 מעניינים מיספרים להציג איי קלאב
 והוצאות הכנסות חשבון זה היה ביותר,

 פעילות של הראשונים לחודשיים
 על שהראו ומאי, אפריל המועדון,

לחודש. דולר 6000 של נקייה הכנסה
 זה, מסוג מיפעל כל כמו יתר־על־כן

 מחברת הלוואה גם המועדון קיבל
 מאוד, המקפידה חברה, זוהי ליסינג.

 עסק, להקמת הלוואה לתת למי
מתאימות. לערבויות והדואגת
 מיצתה שהמישטרה אחרי

תמיהה הביעה זה, אפיק״חקירות

-


