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 במינה. מיוחדת מסיבת־עיתונאים נערכה כשבוע לפני

 מה את הריחה חדרה, לנחל נלקחה קבוצת״עיתונאים
 ״אפוליאון״. הנקרא בחומר האיזור רוסס ואז שהריחה,

 חדרה, לנחל וכשחזרו לארוחת־בוקר, הוסעו העיתונאים
 זכר היה לא לחלוטין. חסר־ריח האיזור היה כשעה, אחרי

 עם אותי הפגישה זו ריחנית עובדה הרעים. לריחות
לבא. אילן ״אפוליאון״, של הייבואן

 לשנות אפשר האם בעולם? פריצת־דרך זו האם •
העולם? ריח את

 הריחות את לתקן אלא העולם, ריח את לשנות אינה המטרה
 ממיפעלי־ הנפלטים ריחות כלומר להם, גורם שהאדם הרעים

 המקובלות השיטות וכר. מיצבורי־אשפה מיתקני־שפכים. תעשיה,
 אותו לפזר מאוד, חזק בושם ריח לייצר היו אפוליאון לגילוי עד

 לכסות אלא הרע הריח את לבטל לא ובעצם הרע, הריח במקום
 מכסה, שאינו בכך הוא החדש בחומר החידוש יותר. חזק בריח אותו
הרע. הריח את מנטרל ממש אלא

 הם וכחלקם גזים, יוצרים רעים שריחות ידוע •
 ליתר היפאנים, של — שלכם החומר האם רעילים.

שהוא? סוג מאיזה סכנה מהווה אינו — דיוק
 ואינו בוער אינו רעיל, אינו החומר בטוח. באפול־און השימוש

 הרכבו את משנה שהוא בכד הריח את מנטרל הוא קורוזיה. יוצר
המיפגע. של הכימי

יותר לפני כיפאן הומצא שהחומר מבינה אני •

 הוא בעולם האם ארצה. הובא הוא ועכשיו משנה,
אותו? קונים התקבל? כבר

 וגם דולר, מיליון ב־ססז חומר האמריקאים קנו האחרונה בשנה
באפוליאון. משתמשות כבר מערב־אירופה ארצות

ובארץ? •
 גדול, ממיתקן־שפכים הזמנה קיבלנו כבר להתעניין. התחילו

אליו. יצטרפו שאחרים מניח ואני

 הנודף הנורא הריח את לנטרל אפשר •האם
 למשל? ממיזבלת־חיריה.

בעיה. שום בלי בוודאי.

לשנה? הזה, הסיפור יעלה כמה •
 באפר ריסוס בעזרת ממיזבלת־חיריה, המופץ הריח את לנטרל

 את עושים ואם בשנה, שקלים אלף 90 כמו משהו יעלה ליאון,
 בטוח אני חיריה, בסביבות הגרים האזרחים של הסבל חשבון

יקר. אינו שהמחיר

רע? ריח כל לנטרל אפשר האם •
שמי) (דראלה ו•כ בהחלט

 כדי בתל־אביב המרכזית לתחנה יצאו צה״ל׳׳ ״גלי אנשי
 בשוק- ביותר הנמכרים הזמרים הם מי מקרוב לבדוק

 לא משה, חיים לא בולם. את הדהימה התוצאה הקסטות.
 גבי דווקא אלא מקייטן, ג׳קי ולא אלבז בני לא ארגוב, זוהר

 אותו שאלתי ארץ־ישראל. שירי ששר אשכנזי זמר ברלין,
הופתע. הוא גם אם

 לב ושמתי אותי, לשמוע שבא הקהל את מכיר אני ולא. כן
 שבהם מקומות יהודה, ובאור ובדימונה בבאר־שבע אותי שאוהבים

 אותי שואלים היו אילו כן, על מוזמנים לא ממני מפורסמים זמרים
 הייתי שלי, קלטות הרבה מוכרים המרכזית שבתחנה חושב אני אם

המקום את שאקבל מאמין הייתי לא אני גם אבל שכן. אומר

מוטיקה
 בתחנה הזמר אוהבי של אליל באמת שהוא אוזן, אלי לפני הראשון,

המרכזית.

 שלך, האחרונה בקלטת שמדובר מבינה אני •
ף. ״כמו  כשעשית המיזרחי הקהל לעבר פזלת האם יי

הקלטת? את
 שמראה מה ארץ־ישראל. שירי של קלטת היא זאת לא. בהחלט
ץ לעשות, שנוהגים הזאת שהחלוקה  ארץ־ישראל שירי אוהבי ב

ש זאת שבכל נראה נכונה. אינה המיזרחי, הזמר לאוהבי  קונסנזוס י
 שבמוסיקה נכון אר׳דישראל. שירי את אוהבים כולם בארץ. אחד

לאז עובדה, הללו. בשירים לא אבל מתחלקים, הטעמים

המרכ בתחנה מאוד מצליח זמר שגם אומרים •
 ולא קלטות מזייפים בי בסף, הרבה מרוויח אינו זית

תמלוגים. משלמים
 מאוד הרבה מוכרים המרכזית בתחנה ולא־נכון. נכון זה גם

 נכון אבל תמלוגים. מקבל אני ועליהם שלי. אמיתיות קלטות
 אקבל לא כמובן, ועליהן, שזוייפו, שלי קלטות ראיתי שכבר

 טוב שאני סימן אותי, מזייפים אם מזה. גם שמח אני אבל תמלוגים.
שמי) (תיארה ונמכר•

 התצוגה בראשון־לציון תיערך בספטמבר 29וב־ 28ב״
ער סוסים 100 בישראל. הערבי הסוס של הבינלאומית

 ו״אלופת ישראל״ ״אלוף התואר על יתחרו טהורי״גזע ביים
 קצות- מכל מגדלים 60ל״ שייכים הסוסים 100 ישראל״.

 ליחידת״הפרשים שייכים ערביים סוסים ושלושה הארץ,
ישראל. מישטרת של

 רזי המישטרה, של הארצי קצין־הפרשים אל פניתי
 הסוסים ועל שלו היחידה על מידע קצת וביקשתי פרנקל,

הערביים.
ממתי? במישטרה? יחידת־פרשים יש •
 לפני לא, מישטרת־ישראל. שקמה מאז יחידת־פרשים. יש
מישטרת־ישראל. שקמה

אתכם? רואים לא למה אז •
 מסתובבת. שאת במקומות מסתובבים לא כנראה, אנחנו,

 בסיורי־חופים, סדר, בהשלטת הפגנות, בפיזור פועלת היחידה
מסויימים. במקומות נעדרים בחיפוש

מג׳ים? טוב יותר סוס שהזכרת ובדברים •
 ג׳יפים, בעזרת ביערות חיפושים לערוך אי־אפשר בוודאי. כן,
 הפגנות לפזר מקובל לא ומאוד בג׳יפים, בחופים לנסוע קשה

מאוד. טוב הללו העבודות את עושים הסוסים ג׳יפים. בעזרת

מסוסים? פוחדים אנשים •
 פרשים שלושה־ארבעה רספקט. להם יש אבל פוחדים, לא

 במיקרים ג׳יפים של מגדוד טובה יותר עבודה לעשות יכולים
מסויימים.

חיות
 אולי אז בסוסים, גדול מומחה שאתה מבינה אני •

הטהור? הערבי הסום עם הזה הרעש כל מה תסביר
 שמאוד זוג־אנגלים, בארץ היה שנה 200 שלפני הוא הסיפור כל

 הבדואים את לשכנע ושהחליטו לבדואים, שהיו מהסוסים התלהבו
 היום אחרים. סוסים עם אותם לערבב לא כלומר הגזע, את לשמר

 ערביים, לסוסים העולמי בספר־העדר נרשם טהור ערבי סוס כל
מחירו. את שמקפיץ מה וזה

 במיליון סוס לאשתו קרינגטון קנה ב״שושלת״ •
ש דולר. וחצי לסוסים? כאלה מחירים י

 סוס מהסרטים. לא הם בארץ המחירים כנראה. יש, בשושלת
 סוס עולה וכמה רגיל. מסוס 10 פי לעלות יכול טהור־גזע ערבי

סוס. איזה תלוי רגיל?
 סוסים, המגדלים פרטיים, שאנשים מבינה אני •

 במיש־ וטיפוח. טיפול עבודה, המון להם מקדישים
ש אז פרטי. למגדל כמו משאבים איז בוודאי טרה  י
שלכם? לסוס תואר איזה לקבל סיכוי לכם

 גם נזכה אם מאוד נש&ח השני. במקום זכינו שעברה בפעם
 לא במישטרה אחד שאף לך מבטיח אני נזכה, לא אם אבל הפעם,

שסי) (תיאלה זה. בגלל יעוף
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