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ה מ א דישוע התפלל ה
 ביומן מרתקת כתבה על אורן לאיתן •

 סיפורו התגלה זו בכתבה בליל־שבת. הטלוויזיה
 גם הסתיר שאותו פלד. יוסי האלוף של המדהים
 וחובב־ עליז כאיש שהכירוהו ומידידיו, מחבריו

חיים.
טרא סיפור הסתתר זו חזית שמאחורי הסתבר

 לידי מישפחתו על־ידי נמסר פלד כמוהו. מאין גי
בה לבלגיה, הנאצים כניסת עם נוצרית מישפחה

 במישפחה גדל הוא חודשים. כמה בן תינוק יותו
בש לישוע. יום מדי והתפלל אדוק. כקאתולי זו

פלד אלון
מהחברים הסתיר

שמגד לראשונה לו התגלה מאושוויץ, אמו חזרה *
ה היתה הטבעית שאמו מכיוון הוריו. אינם לת

 בע־ עלה ומשם לבית־יתומים, נמסר הוא רוסה,
נגבה. לקיבוץ ליית־הנוער

האהו מגדליו את אי־פעם מלחפש נמנע פלד
מחודש. בעימות יעמוד לא פן מחשש בים,

המירקע מאחורי
שכר על התמרמרו ועזבו ה

ש בירושלים, בצלאל בוגרות בחורות, כמה
הטלויזיה, של חדש במחזה כתפאורניות עבדו
שבו. ולא עבודתן את בבוקר הראשון ביום עזבו

 קומדיה שהוא פיגומים, בשם במחזה מדובר
 ביום־העצ־ מוקרן להיות היה ושאמור לילדים,

התפאורניות, שנקטו הדרסטי הצער בגלל מאות.
הקרוב. בחג המחזה ישודר לא

 מבצ־ הצהריים. לפני הראשון ביום קרה הדבר
 כשבמקום הטלוויזיה, בבניין עבדו עות־התפאורה

 גס השאר, בין האחראי, הירשפלד, דודו עבד •*1
 התלוננו הבחורות לעובדי־הטלוויזיה. לכספים

 מקבלות, שהן והמגוחך הזעום השכר על לפניו
הירש־ לשעה. שקלים 1.90 של לסכום עד המגיע

 נאה לא ״אם ואמר: מהתלונות התרגש לא פלד
ללכת." יכולות אתן לכן,

 ועזבו עצמן את ארזו הן המתינו. לא הבחורות
המקום. את

ידע לא עקובי
 למסיבת־ באו לענייני־כלכלה רבים עיתונאים
בש יעקובי גד שר־הכלכלה שערך העיתונאים,

של הכלכלי הכתב שחר, עודד גם שעבר. בוע

 הכלכלי הכתב איינשטיין, מאיר הטלוויזיה,
 של הכלכלי הכתב קולס, וירון קול־ישראל של

 של תגובתו את לשמוע כדי בעיקר באו, גל״ץ.
במדי מישרד־האוצר שהנהיג השינוי על יעקובי

 להוציא אזרח לכל המאפשר מטבע־החוץ, ניות
מהארץ. דולר 2000

מעריב. בצהרון היום באותו פורסמה הידיעה
 מסיור למסיבת־העיתונאים שהגיע יעקובי,

 והוא מדובר, במה ידע לא לעיר, מחוץ שערך
 הידיעה את לקרוא כדי שהות מהכתבים ביקש

במעריב. שפורסמה

הרשות בתוככי
בשקית המדינה סודות
 בארץ שעבר בשבוע ביקר הבי־בי־סי מנכ״ל

 הצטרף הביקור מימי באחד רעייתו־לחייס. עם
 המנכ״ל של המלווה הפמליה אל מיזרחי ניסים
האורח.

 רשות־השי־ במישרדי ידועה דמות הוא מיזרחי
 אחראי הוא בתפקידו בכלל. ובירושלים דור

 הרשות. במישרדי קטנים דברים ולהמון לדואר
 להסתובב נוהג שהוא בכך בעיקר ידוע מיזרחי

ל לפחות, אחת שקית״ניילון כשבידו שנים כבר
 אינו איש. שקיות־ניילון. כמה קרובות עיתים

 מוכן אינו ומיזרחי השקיות, מכילות מה יודע
לגלות.

 הבחין מיזרחי, את הבי־בי־סי מנכ״ל כשראה
 לאיש יש מה מלוויו את ושאל שבידו, בשקיות גם

 מיזרחי כי בלחישה, לו ענה מישהו בשקיות.
 לרעייתו מדינת־ישראל. סודות כל את שם מחזיק

 החשוב האיש הוא מיזרחי כי אמרו, המנכ״ל של
ברשות. ביותר

 פעם ניסו רשות־השידור הנהלת מעובדי כמה
הש עם ללכת שיפסיק כדי תיק, למיזרחי לקנות
בתוקף. סירב הוא אבל קיות.

המיקרופן! מאחורי
למפלים שירים
 בקול־ השבוע יומן עורכת יאירי, דליה
 בגלי־ יום־הזכרון במישדרי חלק לוקחת ישראל

 עוזי אלוף־מישנה של אלמנתו היא יאירי צה״ל.
 סבוי מלון על בהתקפת־החילוץ שנהרג יאירי,

המוק שיר כתבה היא שנה. 13 לפני בתל־אביב,
 בגלי־ הזיכרון ביום יושמע והוא לבעלה, דש

 שוהם לגיורא שיר כתבה שמר נעמי גס צה״ל.
שנפלו. ולחבריו

בתחנה יום־הזיכרון של המרכזי במישדר

 קופסת בגלל
גפרורים

התומ מן הוא גולדשטיין פינחס ח״ב
ב בדן ביותר הנמרצים כים  למישרת יגי

הערוץ־הש־ של מהלקת־החדשות מנהל
 תמיכתו לפשר גולדשטיין כשנשאל ני.

 של טוב חבר הוא כי סיפר האינטנסיבית.
 לרביב. אמר פעם כי הסביר הוא רביב.
גפרו קופסות של מושבע אוסף שהוא
מארצות־הברית, חזר כשרביב ואכן. רים.
 קופ־ לגולדשטיין להביא שכח לא הוא

 אינו לדבריו. גולדשטיין. סת־גפרורים.
המחווה. את שוכח

למה
כובע?

 הזמר מופיע מדוע הבינו לא רבים צופים
 שר לביא לראשו. עבה כשכובע לביא. אריק
 בתוכנית ),17( נועה הבכורה. בתו עם ביחד

שלרא הכובע בליל־שבת. סיבה־למסיבה
 סרט, לכבוד הזמר שעשה קרחת הסתיר שו

קרחת. שמחייב תפקיד משחק הוא שבו

 אחיהם. על נופלים של אחים יספרו הצבאית
 אחיו על שיספר שמיר, משה הסופר בו יופיעו
 אורית מילחמת־העצמאות: בראשית שנפל אליק,
 בלבנון; שנפל גבירצמן, טוליק של אחותו ברום,
 במילחמת נפל שייקה שאחיה כצנלסון, עדנה

 דויד אבינועם; גל של אחותו אתי, יום־הכיפורים;
 הבופור; כיבוש במהלך נפל אייל, שאחיו, שי,

 חלל פוחס, יצחק של ואחיו אחותו ורובי, ודליל:
מילחמת־העצמאות.

לעצור הספיקו דא
 עיתונים בכמה התפרסמו האחרונים בימים
לכ השירותרום מטה מטעם שנשלחו מיכתבים,

הכבושים. בשטחים ערבים מה
מחב שרותים קיבלו המישדר שעורכי מסתבר

 למאות מיכתבים במישלוח שעסקה פרטית, רה
 ל־ שיתרמו בבקשה ברחבי־הארץ, אנשי״עסקים
 במיש־ עסוקים החברה אנשי בעוד שירותרום.

המ כתובות ברחבי־הארץ, שונות לכתובות לוח
כת שנתנו וכתובות למידע, החברה בידי צויות
 מיכתבים 5000 כי נודע דפי־זהב, על־ידי רומה

 לקו״הי־ מעבר לאנשי־עסקים להישלח עומדים
 האחרון ברגע הצליחו השירותרום אנשי רוק.

 אחדים, אך האלה, המיכתבים מישלוח את למנוע
 ליעדם הגיעו ואלה לדרך, לצאת הצליחו כנראה,

לעיתונות. ומשם הכבושים, בשטחים
יצ לא אף שהמיכתבים חושבים בגל״ץ אנשים

אחרות. בדרכים לעיתונות הגיעו אלא לדרך, או
בגרי־צה״ל 1ת1 א״בי

 השירו־ שידורי את החמישי ביום שישמע מי
 למען האגודה למען גלי־צה־ל של תרום
 או בתחנה, טעה שהוא יחשוב ליב״י. וקרן החייל
 לתחנה וערק קול־השלום את עזב נתן שאייבי

הצבאית.
 ביום שיישבו השדרים אחד יהיה נתן אייבי

השי נלי־צה־ל. של המיקרופון ליד השירותרום
 ובקול־הש־ הצבאית בתחנה בו־זמנית יועבר דור

אגמון. יעקב יהיה באולפן לידו לום.
 שהתנדבו האנשים אחד רק הוא נתן אייבי

 24 פני על שיימשך יום־השירותרום, את להגיש
 היום ועד אחרי־הצהריים החמישי היום מן שעות,
אחרי־הצהריים. השישי

אר ויורם יניב אורלי בשידורים יתחילו
 שריר, אברהם יתארח באולפן איתם כשיחד בל,

ב היום באותו שיהיה שר־המישפטים־והתיירות,
בארץ. ביקור

מושר■ ומוני וילנסקי ירון יארחו אחריהם
 לכבוד שר־העבודה־והרווחה, קצב, משה את נוב

במאי. האחד
המופע מן קטעים גל־ץ יעביר הערב בשעות

אלי בעזרת בפארק־הירקון, סנטנה להקת של
בן־זאב. ודורי טל ארז ישראלי,
המיק ליד יהיו הלילה של הקטנות בשעות

 זוכי קושניר, ואבי דטנר נתן לוינסון, מיכה רופון
קדם־האירוויזיון. תחרות

 זוהר ריבקה שרעבי, בועז יגישו אחריהם
ברק. ואריה

 מפקד שי, ונחמן חלבי רפיק יהיו בבוקר
 מאיר חברי־הכנסת עם ביחד באולפן, גלי־צה־ל.

שריד. ויוסי שיטרית
 בטלוויזיה, מחלקת־הבידור מנהל גינת, רפי
 ישראל את יארחו אלמגור וגילה רייכר גידעיץ

ההסתדרות. מזכ׳ל קיסר,
 את בצהריים שישי ביום יגיש אנסקי אלכם

 שאנסקי הראשונה הפעם זו אמא. של קולה
 הצבאית ובתחנה בשירותרום, להשתתף מסכים

כ הועלה ששמו מכך נובע הדבר כי אומרים
 — יפרוש כששי התחנה למפקד אפשרי מחליף

השני. לערוץ — יפרוש אם
 יצחק את יארחו אופיר ומירב דיין אילנח

אגד. מזכירות יו״ר לוין, שלמה ואת מודעי
יש אלי שנה, בכל כמו יחתמו, השידורים את
בראזיליים. בשירים ברור־חיל ולהקת ראלי

 התחנה אנשי הקליטו השירותרום לכבוד
 ונד ראש־הממשלה בצוותא מככבים שבו ג׳ינגל,

 לתרום. כבר הספיקו גם השניים מלא־מקומו.
 תרם פרס ושימעון שקלים, 100 תרם שמיר יצחק

 שנות מיספר ל״ט, פעמים שלוש שהם ,117
המדינה.

עוזרד. יוסי עורך השיחתרום את
גחיתת־אתס

 בעיקבות נחיתת־אונס נחת אל־על של מטוס
 שוכרת. שאל־על קל מטוס זהו במנוע. תקלה

 כשבתוכו תל־אביב, בשמי בוקר בכל טס הוא
 המדווחים קול־ישראל, של וטכנאי כתב יושב

 הבוקר יומן במהלך התנועה מצב על מלמעלה
הרדיו. של

 יעקב לכתב הטייס הודיע ימים כמה לפני
 כי אבו-קסים, ראובן ולטכנאי בלסנבוים

 לא השניים לנחות. נאלץ והוא במנוע, תקלה יש
 והמתינו הטייס של מהודעתו במיוחד התרגשו

לנחיתה. במקומותיהם בשקט
 אנשי שני הבינו לקרקע המטוס כשהגיע רק

 בעצם, היו, לכן קודם דקות כמה כי קול־ישראל
חמור. במצב היה המטוס מנוע כי בסכנת־חיים,

האמבו האירו המצב חומרת לגבי עיניהם את
 מקום ליד שעמדו לכיבוי־אש, והמכוניות לנסים

והמתינו. הנחיתה
■■ סדו״לסטי ענת
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