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 הקבוצה. של השמאלי כקיצוני לו, עדת
 עם בחיפה למישחק לעלות ביכר בני אבל

 מאמץ שאני לא ״זה .15 מיספר החולצה
 בעיני. חן מוצאת החולצה פשוט, במזל.
איתה.״ לי ,הולך

מכניס, ״אני
//פראייר! והוא

ת ש לו •ן  תודות באו שהבקיע השערים *
מהי זריזות, שלו: האישיים לנתונים

 ויותר הרגליים, בשתי חזקה בעיטה רות׳
 מי העונשין. ברחבת מיקום אחר: דבר מכל

ש מקום בכל ני ראה, במישהק שחזה
טבק. בני גם היה הכדור, התגלגל אליו

 כמה טבק בני ספג המישחק במהלך
 חיפה. מכבי משחקני כדור) (בלי בעיטות
 לוי, שמשון זה במובן לעשות והגדיל

 לא לוי אישית. עליו לשמור -שנצטווה
 בני אך בגסות. בו ופגע לנטרלו, הצליח

 הוא מדוע מסביר, והוא כלל. הגיב לא
״שחקן ברגליים: בו כשפוגעים מבליג
 לעולם אני ברגליים, בי להיכנס מנסה

 אשיב אני אם מטבע. באותו לו מ-שיב לא
 סיפוק. לו אגרום בסך־הכל אני בבעיטה, לו
 אני בי. להתגרות זה רצה, שהוא מה כי

להת להצליח אחד לאף אתן לא לעולם
 מכנים שאני היא, שלי התשובה בי. גרות
 פרייאר.״ יוצא היריב והשחקן שער

 אינו הוא מופנם. טיפוס הוא טבק בני
 היטב יודע הוא מפוצצות. בהפרזות יוצא

 בתחילת מייד 2:4 של מוחץ -שניצחון
 לניצחונות ערובה להוות יכול אינו העונה,
 בני, אומר מקווה,״ ״אני בעתיד. נוספים

 יביא תל-אביב במכבי המישמרות ״שחילוף
 רוזן, טלבי, אותנו עזבו :חיובי. שינוי לנו

 היום שלנו. הכוכבים היו אלה — בר־נור
גולדנ נרגיר, כהן, אבי — להרכב נכנסו

 לנו שיתנו רוצה אני צעירים. — ברג
 מדברים שהאוהדים זה שמוזר מה צ׳אנם.

 שפיגל. גיורא של הזוהר תקופת על
 במכבי, היה שפעל שכשניורא זוכר אני
 ירידה. סף על היתה תל־אביב מכבי אז

 !״וזהו ביטחון, ׳קצת רק צריכים אנחנו
ספור של מיישפחה היא טבק מישפחת

 הנערות אלופת היא בני של אחותו טאים.
 דויד אביו, .15 גיל עד קצרות בריצות

 ישראל של ביותר הטוב האצן היה טבק,
הקצרות. בריצות

מישפחה

בפייס השבוע
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 סידרה אלא אמנות, לעשות התכוון לא
ה וגם האמהות שגם כדי המשפחה, לכל

 נטלתי עצמי אני תיהנינה. -שלהן בנות
 לי ונדמה הקטעים, מרבית בכתיבת חלק

 אותנו.״ אהב הקהל עובדה, בול. שקלענו
 פטרוצ׳לי. על לדבר נמאס ניומן לבארי

 שהוא הדברים על לשוחח מעדיף הוא
 על ויתר ני מספר הוא לעשות. עומד
 בסרטים להשתתף רציניות הצעות ארבע

ה של וסרט תעופה נמל ובהם חשובים,
 לא ״הכסף :אומר הוא ברוקס. ׳מל במאי
 בפטווצ׳לי. כסף הרבה עשיתי לי. חשוב

עו אני המגבית עבור הסרט שאת עובדה
 לעשות רוצה פשוט אני בהתנדבות, שה

טוב.״ סרס
להש מעוניין הוא אם אותו כ-ששאלתי

 ניתר הוא אנטבה, מיבצע על בסרט תתף
 הוא, שבטוח ״מה מייד: והשיב ממקומו

שומ ח של דמותו את לגלם מתאים -שאני
 בטוח מזה, חוץ !מקווין מסטיב יותר רון

 וורנד. של בסרט ישחק לא מקווין שססיב
 שהוא סרט כל סופר־סטאר, הוא סטיב

ה רק לא וזה היטב, !מחושב בו מ-שתתף
 הרווחים. גם אלא בודשבון, שמובא תפקיד
 אי׳ש-עסקים יותר הוא במעמדו הכל, אחרי

בהולי אלי פנה לי, אשר שחקן. מאשר
 ארמה, שימעון בשם ישראלי מפיק ווד

 בסרט להשתתף כדי שחקנים שם המראיין
 שהספקתי לפני ועוד אנטבה, על משלו
 חברת לבין בינו מגע נוצר איתו לדבר
 אני אבל יותר, להגיד מוכן אינני וורנר.
 משא- החברה לבין ביני שמתנהל מודה
הסרט.״ על ומיתן

משוגע
תס כו תי ח ל

כוכבים של
 היום עובד טבק, דויד כני, של כיו ^

 מפיק- שפרש לאחר לנהיגה, כפורה
 כשנה. לפני עד בו שעסק צוע־ההוראה

 יתמיד שאם בוודאות, היום יודע בני
 ימן שמן חוזה יקבל הוא ככדורגלן להצליח
 בשירות בחייל היום, התל-אביבית. האגודה

 מאגודתו משכורת טבק בני מקבל סדיר,
 שירותו בתום מייד לירות. 1500כ- של בסך

חוזה. עם שחקן כנראה, יהפוך, הוא הצבאי
 בה •מרגיש הוא בנבחרת, טרי כמוזמן

 לצעירים הוותיקים בין ״,השילוב מצויץ.
 משהו ללמוד אפשר הרבה. להועיל יכול

 בתחילת נסיעתו אומר. הוא מהוותיקים,״
 יציאתו היתד. ליוון, הנבחרת עם השבוע,
ככדו הארץ, לגבולות מחוץ אל השנייה

 מטיל הוא בעתיד שאיפותיו על רגלן.
 וחלומותי תונניותי אגלה:את ״אם :איפול

 אם לי. יזיק רק ,״זה ■טוען, הוא לעתיד,״
 יגידו לכלבים, אותי יזרקו טוב אהיה לא

 שפשוט ואולי להצטלם רק יודע שאני
 (של אוהדים כאלה יש האף. את הרמתי

 חליפה עם ביציע -שיושבים תל־אביב) מכבי
 המלאכה את יודעים שהם וחושבים וסיגר,

מהמאמן. יותר טוב
 בן רק כיום הוא טבק שבני למרות

 מפורסמת לא דמות היה שנה לפני ועד ,20
 היום כבר הרי הישראלי, בכדורגל ביותר

 מעריציו מרבית למכביר. מעריצים לו יש
 בבית, לעיתים אצלו המבקרים ילדים הם

 גם אלילם. את מקרוב לראות ו״מתים״
 קרובות לעיתים טבק. לבני יש מעריצות

 את המביעות בנות, אליו מסלפנות למדי
 :הכישרוגי הבחור עם להיפגש רצונן

ש לי ואומרת אלי שמתקשרת ״מהורה
 הערך את ■מוריד זה בעיניה, חן מצאתי
בביי-שנות. הצעיר הכוכב מודה שלה,״

 לבין בינו שחור חתול עבר לא־מכבר
 ימי מאז בקביעות יצא שאיתר. חברתו,

 פרפר הוא טבק בני היום, הגימנסיה.
 הבאה שחברתו מקווים, אוד,דיו אד חופשי.
 הכושר על לשמור לו תסייע אך בתור.

 וא-שר לאחרונה, מפגין •שהוא המעולה
ה של אלילו־התורן בדלילה אותו הפך

הישראלי. כדורגל
■ הראל צכי

 מיספר גם :יומן כארי של פיו ףי
אנטבה. מיבצע על מעניינות תגליות

 לא ואני שמועות, רק ״אלה מספר: הוא
השמו אבל בלשון, אותי שיתפסו רוצה
 הגרמניים הטרוריסטים שבין אומרות עות

 (את המוסד איש גם היה באנטבה שהיו
 וחוץ בעיברית). אומר הוא מוסד המילה

 ה־ מכונית שם היתר, פיתאום מה מזה,
 איש אתם הביאו הישראלים ני ? וזרצדס
 כדי מים, טיפות כ-שתי אמין לאידי שדמה

 שלהם.״ הגנרל שזה יחשבו שהאוגנדים
 הוא כך ועל לחתיכות, ׳משוגע ניומן

החתי בשוק מתמצא הוא בעצמו. מעיד
 •שאפשר מכפי יותר הרבה הישראליות כות

 20 איזה מכיר ״אני הדעת. על להעלות
 הוא רחלות,״ 40ו־ שושנות שלושים חנות,
 קודם- אחדות דקות רק כי ומספר אומר,

 חנה, בשם בחורה אליו התקשרה לכן
 לפני איתו רומן לה היה כי לו שהזכירה

 שהפכתי ״לפני בלוס-אנג׳לס, •שנים עשר
 את זוכר לא־כל־כך שהוא אלא לסטאר.״

הזאת. החנה
 חמש לפני בארץ ביקר כי מספר הוא
 איש; אליו התייחס לא •שאז אלא שנים,

 בשם מרוקאי יהודי ידיד, כאן לו היה
 בישראל, לד,-שתקע שניסה דהאן, ארמאנד

 עתה מגסה והוא בו חזר בינתיים אך
בארצות־הברית. מזלו את

ישרא ידידים המוני לו יש בכלל,
ב לנקוב מוכן אינו הוא אבל ליים

 לישראל, ואוהב חם יחס לו יש שמות.
 במטוס, בקלות. ומתיידד מאד פתוח והוא

 אשתו שרון, בלילי פג־ש ארצה, בדרך
 חווה לד, •שיש לו סיפרה והיא אריק, •של

עשי חוואית להיות צריכה ״היא בדרום.
ה במחלקה אתי נסעה היא אם מאד, רה

מ התר-שמותו את מסכם הוא ראשונה,״
הגנרל. אשת

 הוא 38 שבגיל מוזר •שזה יודע הוא
 המאשימים כאלה אפילו ויש רווק, עדיין
 -שאץ ברור אולם בהומוסנסואליות, אותו

מב הוא לפחות, כך, מזו. גדולה -שטות
 !שלי החופש את אוהב ״אני :ומסכם טיח,

משמ מלאי נוחים יחסים מחפשים אנשים
 וחסרי נוחים יחסים מחם-ש אני ואילו עות,

בהח ואני קבועה, חברה לי אין משמעות.
 היהודיות טוב. !מבית יהודיה מחפש לא לט

 בנות ,נסיכות׳ מגעילות, הן האמריקאיות
 לבין בינן עצום הבדל יש הבינוני. המעמד

אמיתי. דליקאטס -שהן הישראליות,
 הייתה בחיי האחרונה הרצינית ״האשד,

 שנים, שלרש איתר, הייתי רקדנית־באלט.
 רוצה שאני מה כל כעת, מזמן. היה וזה
ה •של ימי־ד,צילום ארבעת את לגמור זד,

ו נוסף •שבוע פה להישאר ואחר־כך סרט,
ו לאורכה בשקט, הארץ את לי לתור

להצט שתרצה מישהי אמצא אם לרוחבה.
 לא?״ למה בבקשה, אז אלי, רף

 פטרו- עם צ׳אנס לכן יש בנות, קדימה
בשטח. לא מאגי הכל, אחרי צ׳לי.

■ ישי שרית


