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 אותם השנייה. בפעם ישוב, הראדאר את
 ארוכי יותר, קצת מבוגרים עצמם, לוחמים

 ב־ בלבד. סימלי ובהגוד־קרב יותר, שיער
 לצורך ־שענד שוקי, ממל של פיקודו

 הראדאר על פשטו סרן, דרגות המיבצע
 במרכז בשדודתעופה הפעם אד בשנית׳
 לקחו הענקיים הסופו־פרלון מסוקי הארץ.

 הסמוך. לשדה־התעופה עד רק הראדאר את
 או בארץ, הדים עדיין עורר לא המיבצע
 מוגמר, כמוצר יוקרן, בקרוב אבל בעולם,

 שגם ומקווים בישראל מסכי-הקולנ׳וע על
העולם. ברחבי

 תוך נמוך, בגובה ממש. סיכץ־עצמי
 מסוק התקרב עבר, לכל ענני־אבק פיזור

 הפעם הראדאר. מיתקן אל הסופר־פרלון
 היה הסתם שמן מצרי, קרון רק זה היה
 ההרמה את ביצעו הטייסים אבל ריק. גם

ללא־דופי.
 שעף כימעט הסרט, צלם גורפינקל, דויד

 בו תמכו עחרי־ההפקה וכל המצלמה, עם
 המסלול. על ראשו את יפצה שלא מאחור
הור את צווח הבמאי, אימברמן, שמואל
 אותו שמע לא איש אבל עבר, לכל אותיו
מפעי בין התרוצץ התאורן הגובר. ברעש

 המסוק את להציף במאמץ הזרקורים, לי
 המיתקן, על־גבי שניצב צנחן מלא. באור
ה את חיבר ממש, של סיכון־עצמי תוך

 בסולם לרדת ומיהר המסוק אל אנקול
קודם־לכן. לשם־כך שהוצב

 שהקיפו במכוניות שהסתגר סביב, הקהל
 לא — הופ נשימתו. עצר המסלול, את

 וחזר הקפה ביצע התרחק, המסוק הרים.
 היו (האמיתיים) הצנחנים המיבצע. על

 היעד על השתלטו אבל שטופי־זיעה, כבר
 וכך הבמאי. הוראות לפי נוספת, פעם
 ולבסוף וחמישית, ורביעית, שלישית, פעם

 הראדאר, עם התרומם המסוק הלך. זה
הרבים. הצופים של מחיאות־הכפיים לקול
 את עימו הביא המשתתפים מן אחד כל

 את ואפילו הילדים את חברתו, אישתו,
 להיות זה מה שיראו הזקנים. ההורים

 זה מה שיראו צנחן, של בו/אשה/חברה
 ושיעריכו סרט. עושים ואיד ראדאר להרים

שלהם. האבא/בו/חבר/בעל את יותר קצת
הרא הרמת מיבצע כסרט. מילואים

 בסרט המרכזית הסצינה להיות אמור דאר
תול את המגולל כנפיים, החדש הישראלי

 ימיו מראשית הישראלי חיל־האוויר דות
משול מיבצעים על הוא הדגש עתה. ועד
 כוחות־ עם בשיתוף היל-האוויד של בים

 האי על שנערכה הפשיטה מסוג חי״ר,
שדואן.

 למפיקי־הסרט עוזר מצידו, חיל־האוויר,
ל למפיקים איפשר וכד יכולתו, כמיטב

 ש־ סופר־פרלון, מסוקי ־שני לעצמם גייס
 הרמה- — 1970 מאז כי כל לעיני ידגימו

הרמה. עדיין היא והרמה ירדה, לא
רגי צנחנים הם שכיום הסיירת, לוחמי

 שירות- הפעם זו עברו במילואים, לים
 משתתפים שכן, מן-הרגיל, מעניין מילואים

ה שירות־המילואים חשבון על בסרט הם
 תורמים מצידם, הסרט, מפיקי שלהם. רגיל

 ימי- עבור מהם המגיע התשלום את
צה״ל. נכי למען הצילומים,

 הקהל הצוות, התפזרו לפנות-בוקר רק
ה הבסיס וחיילי המקום, מן והאורחים

 נותנים לא ״למה לרווחה. נשמו מקומי
 הבסיס. בשער השי״דגימ״ל קבל ד׳ לישון

 של היסטוריה שמשחזרים לו תסביר לד
 אותה לבצע מחייבת והאותנטיות הרמה,
בלילה.

בחנ׳ל ישראלים
ואשמדאי הגלדן־ דויד

 שלוש הוצגו פודמגית
 ובין מילחמת :הצגות

 דויר מילחמת בפורד,
אשמדאי וסיפור פנוליית,

 ממשלת ראש התמודדו שבו בשבוע
 הסכום על ארצות־הברית ונשיא ישראל
ה הציגה דולר, מיליון 550 של הצנוע

ו בגוליית, דויד מילחמת את טלוויזיה
 יצירתם את נידיורק העיר של האופרה

אשמדאי. אלירז, וישראל טל יוסף של
ב נידיורק, מבקרי קטלו אשמדאי את
 מודרני שנראה מה כי המיקצועית טענה

 הישראליים, והמלחין הסופר בעיני וחדשני
 קצת הוא ״אשמדאי מייושן. בעצם הוא

 ניד כתב פעלולי-קול,״ עם ממחזה יותר
היקרה. ההפקה על טיימס יורק
 של והסימלית הפוליטית המשמעות אך

המבקר מעיני נעלמה לא המחזר,-אופרה,
)46 בעמוד (המשך
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:מאוזן
 אהוב, מישחק-ילדים .2 !הפנינה אם .1

 .10 חזיון־לילה! .9 אדון! .7 טייארה!
 .16 !זז .15 ! מספיק .13 !רשע .12 !ישן

 .18 עיקרי! .17 איטלקי! מלחין־אופרות
 סיומת .22 !כינוי .21 !סוג .19 !בלבד

 שעיסוקו .25 מצבת־זיכרון! .23 ליחידה!
 איניציאטי־ .29 המכות! מעשר .28 היין!

 .34 !משובח שמן .32 !ל- שייך .31 !בה
 אין! בלי, .36 במים! תנועה .35 בסיס!

 !בארץ עמק .41 !אזרח כל על מושת .39
 לעיתים קורה .45 שייקספירי! מלך .44

 רעה! רוח .48 בצאן! רך .47 קרובות!
 סככה .53 לקט! .51 מהיר! שליח .49

שחקן־קולנוע .56 !אבטיחים לשמירת
 .60 כלי־נשק! מין .57 (ש״פ)! נודע קרח

 .64 קטן! מאור .63 דיבשה! .61 נהרה!
 ממלא־מקום .66 !מילת־תחנונים .65 !קונה

 בוסתן! .70 ישראלי! ריקוד .67 (ר״ת)!
 ירק־ .76 יפאני! מטבע .75 דמות! .72

 !הפיל שן .79 < קדומה מידודלח .78!גיגה
 .83 !העינב קליפת .81 !גברי קול .80

הונ .85 כדור־הארץ! של שיטחו מרבית
 אכלו אותו .87 אמריקאי! מטבע .86 אה!

 בלי נהר .90 !ז״ל .88 !במידבר אבותינו
.92 העיברי! באל״ף־בי״ת אות .91 סוף!

 כורכים שם .96 דגל! .95 אירופית! בירה
 אחוריים. .97 ספרים!
:מאונך

 .3 (ש״מ)! הישראלי סופר־השואה .1
באי נהר .5 !פטנטי מנעול .4 !מורא

 התחלה! .8 חסר־ראש! שומר .6 טליה!
 בקיר! בליטה .12 !אירופי תואר־אצולה .11
 נרו .20 מוגדר! תפקיד .15 אולם! .14

 נוזל .24 בפה! עצם .21 (ר״ת)! יאיר
!(ר״ת) לעיל נזכר .27 !הווייה .26 !החיים

 זאטוט! .32 !ביותר .30 !פלג .29 !עליז .38
!מסייר .38 !בקפריסין עיר .37 !שירה .33
 מונח .42 !צרפתי מטבע .40 !מיסכן .39

 !תל־אביב ליד שכונה .43 !בתורת־החשמל
 .48 !סיפור .46 !במיקרא הנזכר עץ .45

פיתגם! .51 מפורשת! הוראה .50 רומס!
נודע! סיני פילוסוף .54 ריקוד! מין .52
 .59 הולנדית! קידומת .58 היתר! .53

 גחלים .64 ונעשה! בואו .62 תבואה!
 לייצור ישראלי מיפעל .68 לוחשות!

 .71 מתגורר! .70 מזמר! .69 גלידה,
 מין .74 באפריקה, נהר .73 מילת־זירוז,

 עוף־ .77 ,כיסא־כבוד .76 !צבאית חופשה
 .80 המדינה! של העיניים .79 טרף,

 חזות! .84 נהר! של חופו .82 בתוכם!
ה מכינויי .93 קינה, .90 תקופה! .89

(ר״ת). כתובים נביאים .94 ! אלוהות

 ,־ למצוא ונסה דימיונך את הפעל
 אישר מתאימה, כותרת שלמטה לציור

 הצעות בו. רואה אתת מה תסביר
 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות

ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״
 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות

 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות
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 רוצה אני העולם, את עצור >•
לרדת!

אילת ,1149/17 אסא, נאווה
במיד־ מתגלגל הזוחל הפיחות •

רחל רח׳ שולטן, אלקה
ירושלים ,7 אמנו

המט את ■לייצב מנסה רבינוביץ •
ראשו. על בע

רח׳ פלדמן, ניר
חיפה ,68 ארלחורוב

!ישראל עליך, אפסים •
רח׳ יהישלום, שאול

 פתח־תיקווה ,7 אורלנסקי
 על בזה, מתנצל ״קשקשת״ מדור

המת ההגדרות הופיעו 2016 שבגיליון
ש הבלתי-מתאימה, לקשקשת אימות
השבוע. מקומה

גדרייב־אין השפוע
 ארצית בכורה

 7.15 בשעה
הברונזה״ ״איש

 9.30 בשעה
שני שבוע

ג׳ונגל״ מין ״איזה
0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0

ת ו נ ו ט י ס ב
הריון שמלות •
הריון מכנסי •
הריון טוניקות •
הריון חליפות •

ן ה ל כ ד ו מ
 ,4 בנימין נחלת רח׳ תל-אביב,

 החצר דרך ב׳, קומה
 עד ברציפות פתוח

בערב 6 שעה
ת״א ,50344 טל. סוכן: ע״י להזמנות
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