
4י״)״" 4( 7(0'"

ניס צביסה
גבי שרעבי, בועז עם

שח בין ומעלה, משיכמו בלט,
 יחד כחלוץ שיחק היריב, קניות

שרון. ורומן אשרת קובי ברלין,
בן־זאב דווי

למיגרש. מחוץ אל אותו

 נתפס כמגן, בתפקידו משווע זילזול שגילה
 שהשליכו היריב, שחקניות על־ידי כעונש

שערים. שני הבקיע הצטיין, אשרת קובי

״1 ח *1ן ן ו י ^ י ל בייחוד הפורימי. למישחק הקבוצות שתי התייחסו ה
— האמנים להן. שהיה מה כל את בו השקיעו הבנות 1111 ^ 111 1

.12ה־ כשחקן עמרני גבי נשאר שחקנים, חילופי נערכו כאשר השנייה, במחצית פחות.

 שבו־ של כמיבצע־פורים נעיד המישחק
 אחה״צ האחרונה בשבת להיטין, עון־הפופ

 נבחרת נגד בגבעתיים. נמיגרש־הכדורגל
נב התייצבה גבעתיים הפועל של הבנות

.4:2 הבנות את שדפקו האמנים, חרת
 הזדמנות אבל — אולי ג׳נטלמני לא
סוף־סוף. מישהו, לנצח עבורם נדירה

 בפוזה מכדרר הנראה גורליצקי, אילי השחקנים זקן ■ 11 \1 י *1 ך 1 \
1111 1 1 /  -דומיגרש על בלט מסוכנת, יריבה נוכח מיקצועית 1
 משימחה צוהלים שער, הבקעת לאחר :מימין בתמונה מעולה. כשחקן

מתפעלת. יריבה כשמאחוריהם שרון, ורומן שרעבי, בועז אלוני, מירי

במדינה
רוחות

ת מעולם חדשדדז מ א ה
 כידו המתים רוחות

 דיץ ?משה
הלובי במטוס היה מה

ה מימי באחד ערביים בין שעת היתד,
 ליד עצרה הדורה כשמכונית שעבר, שבוע
 אשד, ירדה מהמכונית המטכ״ל. מחנה שער

 לעבר מהירים בצעדים שניגשה מבוגרת,
 אומר ללא המחנה. בשער שניצב הש.ג.

 סגורה נייר מעטפת תיקה מתוך הוציאה
 אחר־כך הצבאי. השוטר לידי אותה ומסרה
 ההגה שליד המכונית אל לחזור מיהרה

אחרת. אשד, ישבה שלה
המעט בכתובת התבונן הצבאי השוטר

 ״לכבוד :לקרוא והופתע לידו שנמסרה פה
 לפתוח.״ לא אישי. דיין. משה שר־ד,ביטחון

 השוטר בעניו. חשוד שמשהו ברור היה
 בידו ומסר התורן הקצין את להזעיק מיהר

המעטפה. את
 כתיבת של זו צורה נראתה התורן לקצין
 במיקצת. חשודה לשר־ד,ביטחון מכתבים

 שאחת אולי לעצמו לתאר היה יכול הוא
 לא שד־ד,ביטחון של הרבות המעריצות

 מייכתב לו לשגר ומיהרה להתאפק יכלה
 ידיה, במו אותו מסרה מדוע אולם אישי,
דווקא? המטכ״ל מחנה בשער ומדוע

 הנוכחים כל את הרחיק החשדן הקצין
 האור. מול במעטפה והתבונן מסביבתו

הכי היא בתוכה. נראה לא חשוד דבר שום
 המשיך הקצין אבל בלבד. נייר פיסת לה

 המעטפה גב על המוען כתובת שכן לחשוד,
 למסור החליט הקצין ברורה. בלתי היתה

 ששם כדי למישרד־הביטחון המכתב את
בו. לעשות מה יחליטו

ה להפתעת תד־אכיב. :המטרה
 לקבל מישרד־הביטחון אנשי סירבו קצין,

 דרך אותו להעביר ״צריך המיכתב. את
 השאיר ברירה בלית פסקו. רגיל,״ דואר

ה ליום עד במישרדו המכתב את הקצין
מחרת.
 מופנית שד,יתד, החשודה המעטפה אבל

 כל סקרנות את עוררה שר־ד,ביטחון אל
הח מהם אחד לילה. באותו המישמר חיילי

ה את אדים בעזרת פתח להסתכן, ליט
בכתב כתוב מיכתב בתוכה גילה עטפה,מ

:הלשון בזו יה
יקירי, משה
 יכולתי לא וב זמן שזה מצטערת אני

 ל״ נודע אלה בימים ידיעות. לך למסור
 ממהרת ואני אותך יעניין שודאי דבר

 שחיל־ הלובי המטוס ובכן, לך. למוסרו
להת היה אמור לסיני, מעל הפיל האויר
הש ערבים מחבלים תל־אביב. מעל פוצץ
 תל־ מעל אותו לפוצץ והתכוונו עליו תלטו
 אני המטוס. את שהפילו מאוד טוב אביב.

 הנחה שיאשרן מימצאים לחפש לך מציעה
כתמיד שלך זו.

קלאוזנר מרגוט
 קלאוזנר, מרגוט יודע, אינו שעדיין למי
 היא הרצליה, ההסרטה אולפני בעלת

 קשר המקיימת ידועה ספיריטואליסטית
באמצעו מקבלת הרוחות, עולם עם קבוע

 כפי האמת. מעולם ידיעות פעם מדי תם
ה של התפוצה ברשימת הרי שמסתבר,

שר־ד,ביט גם כלול האמת, מעולם ידיעות
דיין. משח ,חון

רפואה
ת ים10 שו ה חד א ר מ ב

 היפואית הכתבת
 קורבן שגפלה

האגנלית השפעת בחזית
 להגיע החלו השנה ינואר חודש בתחילת

והמיס־ החדשה השפעת שנגיף ידיעות,
עומדת האנגלית השפעת המכונה תורית,
אח ידיעות מערכת ישראל. את לתקוף
 הרפואית הכתבת על אז הטילה רונות
 לערוך נמיר, דבורה העיתונאית שלה,

מרופאים פרטים לאסוף בנושא, חקירה
לקור מפורטת כתבה ולהכין ומומחים,

וייראו. — ידעו למען אים,
 לאחר ספורים ימים שפורסמה בכתבה

 על בהסתמכה נמיר, דבורה כתבה מכן,
מחו״ל, רפואית וסיפרות רופאים דיעות

 מכירים, הונג־קונג שפעת נגיף את כי
 עם לרוב מופיעה והמחלה חיסון, נגדו יש
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