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תל־אביב. ובניו, ל0םו דוד :חחיצח
המודפות. לחוב! אסראית איננה חספרנת

 המערכון: ראש
כמו שיום

 משנה: עדרך
•יוזז רוב

 ראשי: נתב
תבור איי

 המערכת: צלם
אגור יעיזב

 כיתוג: עורך
גייו ספסים

 המערכת צייר
ולי

המערכת: הברי
 ניזר, שייע איינב, שיסה אלוני, אורי
 ורד, רותי הורוביץ, דויד גיייי, לילי
 סטו, אביבח יריב, זיוה אבו־חסדי, יוסח
 פינן דפוס צבר, שטעו! פרי, אבנר
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 לפני־הצהריים, קורסים
ואחר־הצחריים בצהריים

 למבוגרים מזורוים קורסים
ותיכוניים יסודיים בי״ס לתלמידי עורה

הזה, העולם של ותיק קורא הנך אם
 מדי הניצבים שהאנשים, הם הסיכויים כל

 לך מוכרים הינם החדשות, במרכז שבוע
 עס־ לגבי רק יפה אינו זה כלל מכבר. זה

 אותם אחרים, אישים או אמנים קני־ציבור,
 אלא הופעתו, מראשית הזה .העולס מלווה

 בחברה המתפרסמות חדשות פנים לגבי גם
הישראלית.

מ־ קיבוצניק לאחרונה זכה למשל, הנה,
שקיבי אחרי ניכר, לפירסום גבעת־ברנר

היש בסרט הראשיים התפקידים אחד את
 סיניי. — אלה ימים בעצם המוסרט ראלי,
 חסר ספקטור, יפתח בשם סילון טייס האיש,

 בסרט גם ממלא הוא במשחק. נסיון כל
הנאלץ ישראלי, סילון סייס של תפקיד
סיני. בקרבות מטוסו את לנטוש
 איני ),21( הצעיר גילו למרות יפתח, אך
 הזר. העולם קוראי לגבי חדשות פנים
 כתבר עליו הופיעה וחצי, שנים שש לפני

במס זה היה ).912( הזה בהעולס מפורטת
 10 על הכתבה גרת

 החשובים האנשים
 — במדינה ביותר

ישרא צעירים 10
ילי טיפוסיים, ליים

ה ,1940 שנתון די
 הדור את מייצגים
 את לקבוע העשוי

בעתיד. המדינה פני
ש ספקטור, יפתח

יי ,15 כבן אז היה
 של זה בחתך צג,

 את הישראלי, הנוער
ח אולי הקיבוצים. בני ת פ  1955 י

או אל לחזור כדאי
 כלשהי שינוי הל אם לבדוק כדי כתבה תה

 השנים וחצי שש במשך יפתח של בדמותו
מאז. שחלפו

★  ★  ★
 מפקד ספקטור, צבי של בנו הוא יפתח

 אבד- שעקבותיה המפורסמת, הכ״ג סירת
 שנה, 20 לפני סודית לשליחות שיצאה בעת

 שנד. בן אז היה יפתח העולם. במלחמת
 היא אף היתה ספקטור, שוש אמו, אחת.
 הפלמ״זז מזכירת היתד, היא ידועה. דמות

המאבק. בתקופת
 שאף גבעת־ברנר, קיבוץ בן עצמו, יפתח
 במסגרת פעל הוא טייס. להיות מילדות

 עוד לטיס קיווה טיסנים, בנה גדנ׳׳ע־אוויר,
 יהי- ישראל בידי כי מישהו חלם בטרם

מטוסי־סילון.
במל חלומו את יפתח הגשים זו בנקודה

הס הסילון רטייסי לאחד הפך הוא או.
ישראל. של בים

 שהחינוך סבור יפתח היה שנים שש לפני
בקריאד עסק עצמו הוא הכל. מעל עומד

 ריים, היסט, נושאים על ספרים של קדחתנית
ופילוסו אמנותיים

ה כשגיבורו פיים,
חניבעל. היה אישי

 אם לענות כשהתבקש
 עצ את מגדיר הוא
עברי. כיהודי, רו

 אזרח או ישראלי
הגדיר: הוא העולם,

ישראלי.
ב השאלות אחת
עליה כתבה, אותה

לה יפתח התבקש
״האם היתה: שיב,
 להיענות מוכן אתה

 קב לוא לקריאה,
 ביתך את לנטוש ממך דורש והיה מנהיג
 למען הקרבה לחיי ולצאת הרגילים וחייך

 שי תשובתו לנכון?״ לך שנראה אידיאל
ב שהוא אלא לכל!״ מוכן ״אני יפתח:
 ש־ הפקודות שאחת לעצמו תיאר לא וודאי
 חיי- ואת ביתו לנטוש״את תהיה עליו יטילו

בסרט. שחקן של תפקיד ולמלא הרגילים,
אומר הזאת,״ העבודה את אוהב אני ״אין
ובעי עניו צנוע, כאז שנשאר יפתח, היום

 לעשות פקודה קיבלתי ״אבל רחבים, אפיקים
וזהו.״ זאת,

 ״אין במשפט: הסתיימה יפתח על הכתבה
 גבעת־ברנר את אי־פעם יעזוב שיפתח חשש
 בו מתהלך הוא למבצרו. הפך קיבוצו שלו.

 היא ודרך־החיים שלו, הוא המקום כשלים.
 כיום גם מאו. השתנה לא דבר שום שלו.״
 בנשמתו, קיבוץ בן ספקטור יפתח נשאר

 חולפת אפיזודה אלא אינה בסרם וההופעה
בחייו.
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