
1* נטי.ייני ז י י י י ***1י י וז ז 1*נניי * *זייןמ

9
9

״ ^ ״ £ ״ ״ זיי ו ״י ו *.^4 ״י ״ ^ -1 י י * ״ י

״ ״ ־ ״ ״
*.. 113 *.1130 * י ריאן* ם ס״)'0״ סי ט איז

ן לי י
״ ד ז מיזגו*-״

 מישחק פתיחת השבוע
האנגליות הליגות

הראשון וונוס מינ׳מוס
1 0 0 .0 0 ד״ 0

* * *

הפוסיס נז׳ל מינימוס

י" 200.000
— חמישי יום

הטפסים למסירת האחרון המועד
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במדינה
06 מעמוד (המשך

 מראש חתמתי בשירות־קבע. כחייל עשיתי
 בבית־ספר כשלמדתי עוד זו, שנה על

 לחייל או לצנועים ללכת חשבתי אורט.
ללימו האחרון בשליש אבל אחר. קרבי
 ושיכנעו צה״ל, של נציגים אלינו באו דים

 ב־ נויספת שירות שנת על לחתום אותנו
ש במקצוע לעבוד שנוכל ■כדי תנאי־קבע,

חתמתי.״ למדנו.
 מצה״ל. אבי של שיחרווץ מועד כשהגיע

 כמוהו להשתחרר. יוכל לא כי לו נמסר
 שירותם את שסיימו טכנאים, כאלפיים עוד

 ייאלצו שלהם, שירות־הקבע את או הסדיר
חוד ארבעה עוד בצה״ל לשרת להמשיך

 שהוציא מיוחד צו בתוקף לפחות, שים
שר־הביסחון.

 בלתי-פופולארי בצעד לנקוט נאלץ צה״ל
ל עתה הנעשים המאמצים במיסגרת זה,

 וציוד־הלחימה. כלי־הרכב של מהיר שיקום
 זה לצורך גוייסו ומכונאים טכנאים אלפי

 בהם. די היה לא אולם מילואים. לשירות
 לעכב צה״ל נאלץ הצרכים, על לענות כדי
ל שעמדו החיילים של שיחרורם את ■גם

השתחרר.
ה מילואים, חייל מיוחדות חקיקה

 לתקופת־שירות שירות תקופת אחרי נקרא
 עוד רבה המרירות אך תיסכול. חש נוספת,

 השיחרור, סף על שעמדו אלה בקרב יותר
 צריך ״הייתי מהם. !מתרחק הוא ולפתע
 כל לי היו אלה. בימים השירות את לסיים

 בו מהמתח להשתחרר יפות תוכניות !מיני
 האחרונות. השנים ארבע במשך הייתי
עכ והנה, כאזרח. לחיות להתחיל רציתי

 שיחדור״ ״מעוכב שאני לי מודיעים שיו
 שאני מפני דק — וזה שנה. חצי למשך

טכני.״ מיקצוע בעל
 מצב- את מבין מחבריו, רבים כמו אבי,
 הוא אולם שיהדות, עוכב בגללו החירום

 תקופה לשרת נאלץ הוא מדוע מבין אינו
 האזרחי שבשוק שעה נוספת, ממושכת

העוב מיקצועו, מבעלי אלפים מסתובבים
 של שמכונת־הגיום החופשי, בשוק דים

 מד זכות ״איזה אליהם. הגיעה לא צה״ל
 בעלי אותנו, להפלות למדינה יש סתת

אח חיילים לעומת הטכניים, המיקצועות
וחבריו. אבי השבוע שאלו ז״ רים

ש וההסברים הישירה, הפנייה למרות
 שד-הבי- מפי ״מעוסבי-השיחתר,״ קיבלו
 כי נראה הרמטכ״ל, ומפי סרס שמעת טחון

 כמה הגזירה. עם להשלים מוכנים ■כולם לא
 שר- ■נגד צדעל־תנאי להגיש עומדים מהם

 ישוחררו לא מדוע שיבהיר כת הביטחון.
 הסתר, שירותם תקופת תום עם מצה״ל

 הנוגע הביטחון שירות חוק שקובע כפי
 שיחרורם עיכוב כי היא טענתם לעניין.
להס ואין בכנסת, ■מיוחדת חקיקה מצריו

שתהביטחון. של בצו דק תפק
ל ניתן משנה. זה אין מעשית, מבחינה

 ולגייסם מצה״ל, רישמית אותם שחרר
 הבעיות את למילואים. היום למחרת כבר

 יותר שקשה מה לפתור. ניתן הפורמאליות
 שבחלוקת אי־השיוויון בעיית היא לפתור

לרבים. להציק המוסיפה המעמסה,

אדם דרכי
ה3 קורצים ■הדומים ר^לי ה

 יהודה היהלומן ש? שיגיוגותיו
 בדמי־מזוגות ו7 עזו סיידוף

 שנפסקו ביווגר הגדולים
במדינה אי־פעס

 משך שהיתה מי ניצחה! סיידוף מרים
 היהלומן- של אשתו תמימות שנים 23

 גרושתו, וכיום סיידוף, יהודה המיליונר
 הגבוהים דמי-המזונות את להשיג הצליחה

 במדינת־ לאשה אי-פעם שנפסקו ביותר
ישראל.

 למישפחת בן ,48ה־ בן סיידוף יהודה
ה שבל זו מירושלים, הבוכארית סיידוף
 שמה, על קרויים הבירה במבואות בתים

 העולם. את לתקן והחליט אחד בוקר קם
 המיז- אל למסע ויצא חפציו את ארז הוא

 מאו־טסה־ עם להיפגש במטרה רח-הרחוק,
 ניכבד סכום־כסף עימו נטל לדרך טונג.

ויהלומים.
מנילת־ על וניסח התיישב בהונג-קונג

)26 בעמוד (המשך

ד אור• ל ג
)23 מעמוד (המשך
 אחד שבריר־שניה שתוך ייתכן האם
 במשך אני שלמדתי מה כל את אורי יסתור
שלי? המצלמה ועם צילום. של שנים

 גדולה, בהתרגשות אורי אל צילצלתי
 מנהל אך המדהימות, החדשות את להודיעו
ישן. שהוא הודיעני שלו, העסקים

כוכב — גלר
במערכת־השמש

 הסרט היה המעבדה, אל חזרתי אשר **
הג ויפה. נקי היה הנגטיב יבש. כבר ^

בבו 10ב־ לישון. והלכנו התמונה את דלנו
 ״על שאלתי, ״אורי,״ אורי. אל טילפנתי קר
 לך ״אומר זה?״ את כשעשית חשבת מה
 ב־ כוכב על ״התרכזתי השיב, האמת,״ את

 והוא לסת, זאת סיפרתי מעדכת־השמש.״
!״לעצמו התכוון בטח ״הוא אמר,

ל התמונה את הראיתי יום באותו עוד
 העיף הוא איינשטאדט. אלפרד הנודע צלם
ש הכתם כי מייד ואמר מהיר, מבט בה

 פיכסה־ מישהו החזיק כאילו נראה במרכזה
הצילום. בשעת העדשה מול עדשה

 מעבדת־הצילום מנהל הוא קאראס ג׳ורג׳
נור־ תמונה לצלם היה יכול ״מי לייף. של
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הפלא־ ..הגונות
 אורי שצילם התמונות הוכתרו זו בכותרת

 היתה שעדשחה במצלמה כביכול, גלר,
ברי את מכופף ״אורי במיכסה. מכוסה

 — אורי של ביותר הגדול ״מעריצו !״ טניה
אחרות. כותרות זעקו !״עצמו — הוא

 הציץ הוא אותו. שאלתי ?״ ג׳ורג׳ פזו, אה
 היה התמונה את שצילם זה ״אם ואמר, בה,

 מ־ רחוק יותר קצת המיכסה את מחזיק
 טובה.״ תמונה מקבל היה הוא העדשה,

 אחר מישהו או אורי, היה יכול האם
 !מיכסה-העדשה את להרחיק בחדר, שהיה

 הסמוך בחדר נמצאתי שאני שעה ממקומו
 שהוא היתה הנחתנו ? סת את וצילמתי

עשה. גם וכניראה זאת, לעשות היה יכול
 עומק־ את בחשבון לקח לא פשוט הוא
 הפנטאקס עדשת של במיוחד הגדול השדה

 דרגת־ ,4בצמצם- מעלות, 160 מ״מ 17
ביותר. הגדולה הפתיחה

 אורי דווקא !מדוע להבין קשה אחרת,
הנשר? נעלט לאן בתמונה. שהופיע הוא

1926 הזה העולם24


