
1\1| | ך | ן1ך1ה |  של ימינו ויד ופירסומאי ל מו כהן, חזי □1 ך
 משה והסלטים, הנקניקים מיפעל בעל 111 #1^111111 111

כיתבי״עת. בעבר הוציא הוא החרות. לתנועת מקורב כהן חזי בדש.

 לבצע כדי קשר קשרו רבעה̂ 
בתנועת־החרות. הפיכת־חצר 1\

 נקניקים איש עומר הקשר בראש
עי ופירסומאי, מו״ל ולצידו וסלטים,

 שמוציאים כתב־העת את העורך תונאי
פלילי. ועורך־דין הראשונים שני

בא להופיע יכולה היתה זו כותרת
הח עיקר של הקרובים הגיליונות חד

 הידיעה אבל חרש. כתביעת דשות,
.תופיע לא כבר

מדוע?
העו להיות היה שאמור העיתונאי

 אורי הוא הלא העיתון, של הראשון רך
 לשם שהבריח בחשה במיאמי עצור פז,

 כהן, חזי המו״ל, מזוייפים. רולארים
 של השני הגיליון את להוציא יתקשה

 השני שהעורך משום החדשות, עיקר
 בו, נפשו עוד כל ברח לן, אבי שלו.

 וצלמי- ,כתבים כמה עוד ואחריו
 כהן הצליח לא זאת ומלבד מערכת.

 לעובדים התחייבויותיו כל את לשלם
שעבר. לחודש

 מנקניקי בדש משה תעשיין־הבשר.
 ברא־ באחרונה חשף פיקנטי, וסלטי
 נקודות־התורפה את עיתונאיים יונוח
 כל את שחמט, כבמישהק והזמין, שלו

 למישרר־הב־ ועד ממס־הכנסה יריביו,
אותו. ״לחפש" ריאות,

 סער, צבי עורך״הדין הוא הרביעי
 בשם קיקיונית קבוצה מנהיג לשעבר

 מער־ בכמה שנכשלה החדש", ,הדור
 כמה לפני הצטרף הוא כות־בחירות.

 את שם מצא לא ועדיין לחרות, שנים
 לבצע איתו, ביחד רוצה, בדש דרכו.

 סער אם ספק בתנועה. ממש של הפיכה
במשימה. לו לעזור יוכל

האח בשבועות בכותרות זכה כהן
 כתבי־עת של כמו״ל זכור הוא רונים.

 והירחון בול, השבועון פורנוגרפיים:
 ג׳ק עם ביחד הוציא שאותו אדם,

 חזי הרגל. את פשט אדם אורנשטיין.
 במערכת־ הפיק, כאשר התפרסם
 את בדש, עם ביחד האחרונה, הבחירות

 חומר־תעמולה — מיבזק־החדשות
 מיפלגת־ נגד צעירי־חרות של ארסי

ממנו. הסתייג הליכוד שגם העבודה,

 תוכנית השניים הגו מכבר לא
 סגן שהיה למי מכרו שאותה כלכלית,

קופמן. חיים שר־האוצר,
עלילות של גולת־הכותרת אבל

 של הפקתו היא לחרות, המקורב כהן,
החדשות. עיקר החדש, עיתונו

 המיגון
הגכיו ^

 על ביותר המרתק הסיפור
 של העורך שהיה מי מגולל כהן 1\

 החדשות. עיקר של הראשון הגליון
 השני. הגליון את יערוך לא לן אבי

 לא קצוץ־שיער, סטודנט ),25( הצעיר
 העיתונאית החווייה את לעולם ישכח

עבר. שהוא הראשונה
הזה״: ל״העולס לן סיפר

במיק־ הגעתי החדש השבועון אל
 עניתי וחצי כחודשיים לפני רה.

 סגן־עו־ שחיפשה דרושים, למודעת
 השארתי לשבועון. וכתב־תחקירן רך
 ושכחתי שלי, הטלפון מיספר את

 — אחרי־כן כחודש רק מהעניין.
 באפריל 19ה־ השישי, ביום זה היה
 ממני וביקשו אליי התקשרו —

 מונטי־ ברחוב המישרר, לראיון. לבוא
בתה עדיין היה בתל־אביב. 3 פיורי

 זה נצבעו הקירות שיפוצים. של ליך
 כיסו לקיר מקיר שטיחים מקרוב.

הריצפה. את
 חזי, את לראשונה הכרתי שם

 אבל מכוער, גבה־קומה, ממושקף,
 אוהב שהוא עליו ניכר רב־קסם.

 משטף־הדיבור מוקסם שהוא לדבר,
 מאחורי העומד האיש הוא עצמו. של

ש למרות החדשות, עיקר הופעת
 פעם אף בשבועון מוזכר אינו שמו

אחת.
 ריכוז־ היה לי שהוצע התפקיד

בש שמדובר להבין לי ניתן כתבים.
 של בתפוצת־ענק שייצא חדש, בועון

 עיתון זה יהיה עותקים. אלף 100
העו של יציר־כילאיים מין פופולרי,

 אחרונות, ידיעות העיר, הזה, לם
 — בקיצור בול. ואפילו לאשה

המי הוא ״הסוד עיתונאי. סופרמרקט
 של בארשת חזי לי אמר הנכון,״ נון

יודע־רבר.
 חזי המממנים. הם מי שאלתי

לט עיקבי. באופן מתשובה התחמק
 מיפעלי־תעש־ בשלושה מדובר ענתו.

 שלשבועון אמר הוא גדול. ובנק ייה
 מור־ ללא שנה, של אורך־נשימה יש

ש־ בריקה אגב, אחת. עת־פירסומת

 הוו סישוו־הבויאות■ מס־הננסה עם בעיות היו לנקניק!
הצמו שר הערירות אחת וק זוהי ברוך. ער בתי נורו

1\ \ ח
 הוא במיאמי, שנעצר ,פז, אורי אותו

 איננו העורך פז אורי ואילו ,44 בן
."40 בן אפילו

 שבירורים טען אף יותר מאוחר
אחר, פז באורי שמדובר גילו שערר

 הראתה דוברי־הבנקים אצל נערכה
 קשר כל מכחישים הבנקים כל כי

לנושא.
מי יועסקו שבשבועון הבטיח חזי

הרא הראיון בשעת העיתונאים. טב
 רבות בפעמים וגם במקום, שלי שון

 הולר, מייק במקום ביקר אחרי־כן,
 שאם לעצמי תיארתי הרדיו. כתב

 לשעבר הולר, של בקליבר עיתונאי
 הרדיו, של לענייני־מישטרה כתב

 יש הסתם מן החדש, לשבועון קשור
 ידועי־שם שעיתונאים לטענה יסוד

לעניין. קשורים נוספים
 צעירים כתבים רק הגיעו אבל

דרו מודעות על שענו וחסרי־ניסיון,
הש ״איפה בעיתונות. קטנות שים
הב כהן שאלתי. המפורסמים?" מות
 אחד ״בטלפון יבואו. עוד שהם טיח
המפו העיתונאים את לפה מביא אני

אחת. לא אמר הוא ביותר,״ רסמים
 לעבוד שהתחלתי אחרי שבוע

 של הראשון בעמוד התפרסם אצלו,
 פז אורי של מעצרו סיפור ידיעות

 לי נאמר הרגע לאותו עד במיאמי.
 הוא ללונדון, שנסע פז, אורי שד״רס
העורך. להיות האמור
באו שמדובר בתוקף הכחיש חזי

 ללונדון נסע פז אורי ״ד״ר אדם. תו
מזה ״וחוץ לי. אמר למיאמי," ולא

 יומיים, אחרי רק הד״ר. של בן־דוד
 צילומי־מיס־ בדרך־מיקרה כשמצאתי

 המגירות באחת פז אורי של מכים
 בן שהוא העובדה את שאימתו שלו,

 הישראלי שאכן כהן הודה ,44
המיועד. העורך הוא במיאמי שנעצר

 חבילה
מזומנים של

 עיקר של הפותחת כתבה ך*
 על־ נכתבה פז, אורי על החדשות, \ 1

 הישראלי, את מצייר הוא עצמו. חזי ידי
מזו דולארים בהברחת כחשוד שנעצר
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שכרם. את קיבלו לא שניהם עזב. הוא שאף בקר, ואדים הצלם לצידו שון.
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מס־הכנסה. פקיד עם אישי חשבון יש ובדש לכהן במס״הכנסה.

תימהוני, כגאון הברית, לארצות ייפים
 אף הוא שד. כמו מוכשר בנפשו, ־לד

 * פז הפך איך לא־משכנע, באופן סיפר,
 בחברת מניות־הנהלה בעל לשותף

ת עיתונות  המוציאה בע־מ, אקטואלי
השבועון. את לאור

 לעבודה שהתקבלו אנשים כמה
 בר־ בדיקה לערוך החליטו בשבועון

 בעלי הם מי לגלות כדי שם־החברות
 התוצאה בחברה. הרשומים המניות
 ואורי כהן ישראל של שמם את העלתה

כהן, חזי לטענת כהן? ישראל מיהו פז.
 * הוא המלא שמו לרבריו, עצמו. הוא זה

כהן. יחזקאל ישראל
 נקבו העיתונים כל המממן? מי אבל

 קשר. כל הכחיש חזי בדש. של בשמו
 שניהם לי. אמר טוב," חבר הוא ״בדש
 הוא כהן הסביר. כך ותיקים, חברים
 לסלטים למיפעל פיקנטי בשם שבחר

 *| למיבצעי־ האחראי הוא ולנקניקים.
 כהן פיקנטי. מיפעל של הפירסום

 הביטוח רעיון את הגה שהוא סיפר
 פגומים נקניקים אוסף בדש לנקניק.

 ללקוחות נותן מתחרות, חברות של
 הוא וכך בחינם, נקניק אותם המספקים

יריביו. נגד מרשיע חומר אוגר
 פיקנטי של הפירסומת במודעות

 הישראלי המכון של סקר מופיע
 דירג, זה מכון בשיווק. וייעוץ למחקר
 את המביאות הסיבות את כביכול,
 כאשר פיקנטי. אל הנקניקים לקוחות

 תואם נייר־מיכתבים חזי אצל ראיתי
 מכון שזה הודה הוא הזה, המכון של

שלו,
 קשה בעיתון בדש של במעורבותו

טל התקשר הוא להבחין. שלא היה
 ביקר ואף ביום, רבות פעמים פונית

ידעו: העובדים כל בתכיפות. במקום
הבוס. בא הנה
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