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 בשלושת אבל למישחקים, באות הן נים.
כולן. את דחיתי האחרונים החודשים

 דני מספר אותו, שישאלו מבלי וכאן,
: הבא הסיפור את נויימן
החו לצאת תוכניות לי היו לא היום עד

ירו בית״ר עם חיי את לגמור חשבתי צה,
 בעיתונים, הסיפורים כל אחדי אבל שלים.

 ריבלין ושרובי עוזב, אחר או זה ששחקן
פע לחשוב התחלתי תפקידו, את מסיים
ל מפה ואסע שאקום להיות יכול מיים.

 שהיתר, כמו שקבוצה מעריך אני שנתיים.
 אורי הבאה. בשנה תהיה לא השנה לנו

 יקראט שלמה לצרפת, נוסע מלמיליאן
 לסיים עומד ריבלין ורובי לעזוב חושב

 מחליף. רואה לא לרובי, ואני, תפקידו. את
 מחליף! אין כזה שלבן־אדם חושב אני
 אותי. גידל הוא שלי, אבא כמו הוא
 אני כעת לו. חייב אני שלי מההצלחה חלק

 ההנהלה, עם אשב המצב, את לבדוק הולך
 אדרוש כספית, מבחינה התנאים את אסכם

 לי. שמגיע חושב שאני מה
? דך מגיע ומה
 לא ואני היום, מקבל שאני ממה כפול
 גם ואני היום, מקבל שאני מד, על מתלונן

 אם היום. מקבל אני כמה לך אגיד לא
 והן כספית מבחינה הן השווה, לעמק נגיע

 הבאה, לשנה השורות אירגון מבחינת
עוזב. אני לא, אם אמשיך.
ץ לאן

 מקבוצת אחת — הצעות שתי קיבלתי
ו אצטקס אנג׳לס לוס הנודעת הכדורגל

 אני זד, שבשלב בלגית, ,8,מקב השניה
לפירסום. שמה את למסור יכול לא

 לעזוב ׳היא שלך הנטייה האם
? כה להישאר או הקבוצה את

 מחליף אף רואה לא שאני היא, האמת
 חושב לא אני מלמיליאן. לאורי בארץ
 אותו. להחליף שיכול בארץ שחקן שיש
 השחקן בבית״ר אשאר אם מקום, מכל

 אלי להסתגל יצטרך אורי במקום שיבוא
 סיגנון את להתאים יצטרך אליו, אני ולא

לד,יפו. ולא שלי, לסיגנוני מישחקו
ב אני דבר, שום יודע לא אני כרגע

 טוב בירושלים, לי טוב אחד מצד בעיה.
 שבעונה יודע אני שני מצד בבית״ר, לי

 השנה, שהיתר, מה תהיה לא בית״ר הבאה
 ומעבר מעל שהן הכספיות, ההצעות וגם

 לדבר שלא מפתות. מאד כאן, שמשולם למה
 שחקן משחק אצטקס שבלוס־אנג׳לס זה על

 קרויף, יוהן ביותר, עלי הנערץ הכדורגל
 ברגל. הולך לא זה איתו, ולשחק

החירות? תגועת חכר אתה האם
 מיסים, משלם אני פעיל. לא אני אבל כן,
 שלי אבא פעיל. להיות זמן לי אין אבל
 בדם. אצלי מושרש וזה המרכז חבר היה

 בטלוויזיה, חירות ועידת את כשהראו
 יחד שר עצמי את מצאתי השישי, ביום

 מיפלג־ פעילות יש אם ההימנון. את איתם
 את ומבקשים תעמולת־בחירות או תית

 נענה. כלל בדרך אני עזרתי,
? שבחרת מהממשלה מרוצה אתה

 לא אני כלכלית, מבחינה נסתכל אם
 לי אין מדינית מבחינה אבל מבסוט.

 הנכונים. הדברים את עושה שהליכוד ספק
 ואני המדיניות, זו שקובע שמד, ומכיוון

 מדינית מבחינה היתד, לא שמעולם חושב
 שהליכוד יודע אני מהליכוד, טובה ממשלה

ואני הבאות. בבחירות גם בשילטון יהיה
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 וה־ האינפלציה למרות משהו. לך אגיד
בכל מבין לא שאני מודה אני פאשלות,

 שלנו, המנהיגים על סומך אני אבל כלה,
 בסדר. שיהיה בטוח אני ארליך, על גם

 !בסדר אחוז מאה הוא מבגין, מבסוט ואני
 הזה, האיש את להעריץ התחנכתי חיי כל

 מנהיג שהוא חושב אני מכזיב. לא והוא
 וייצמן עזר לבגין? יורש על לחשוב בדם.
 לחפש פתאום מה אבל הטבעי. היורש הוא

 הוא בינתיים ברוך־השם, ? לבגין יורש
שצריך. כמו מתפקד

ה המישחק היה מישחק איזה
? שלך בקאריירה ביותר מרגש

הר ביותר, המרגש היה הסיום מישחק
 חלום היה זה קפטן בתור שיגעון! גשתי

 אבל מהנשיא. גביע־ו־,מדינה את לקבל חיי
 שלי שאבא לי כאב בלב, עצבות לי היתה

 שהיא שלי, אמא זה. את לראות יכול לא
 ארזי שם על שמה את וקיבלה צפת בת

 הפעם היתה זו במיגרש. היתד, הלבנון׳
 למישחק באה שהיא שלה בחיים הראשונה

המזל. את הביאה היא ואולי כדורגל,
ש הראשון הכן־אדם היה מי
? הגיצחון אחרי מייד לראות רצית
הת והוא והתחבקנו התנשקנו רובי. את

 את לראות רציתי כך אחר לבכות. חיל
 ה־ את הגביע. את ממנו ולקבל הנשיא

 ראיתי, לא שלי החברה ואת שלי מישפחה
 להם היתה ולא לירושלים ישר נסעו הם
 לירושלים הגעתי אלי. להגיע אפשרות כל

 אותי חטפו האוהדים בלילה. באחת־עשרה
על אותי לקחו מאושר. הרגשתי מהאוטו,

 על ברבאבא את לי שרו הם הכתפיים.
 אחר בי. לנגוע רצה אחד כל נויימן. דני
 אותי להגניב הצליח אחד מונית נהג כך

לישון. והלכתי הביתה ישר נסעתי לאוטו.
 התנהגה לא שלי אמא התאוששתי. בבוקר

ה אותו התנהגה היא שונה, באופן אלי
 ראיתי אבל מיוחדים, פינוקים בלי דבר,
 שלה החברים כל מאושרת. שהיא עליה

 בעננים. ממש היתה והיא אותה בירכו
 מיני כל ובאו רובי, של למישרד נסעתי

 אחרי תביני, עצומה. שימחה היתה אנשים.
 אליפות את לקחת האפשרות את שאיבדנו
 מיש- על יד,בנו את שמנו בימק״א, המדינה

הגביע. חק
 כ• כיותר העצוב המישחק מהו

? שדך קאריירה
 בימק״א, תל־אביב למכבי שלנו ההפסד

 היינו אליפות־המדינה. את לקחו כשהם
 עצמנו. על התעלינו ולא מהם טובים יותר

 ובהתקפה נוקשה מישחק איתנו שיחקו הם
 בדיכאון, הייתי שער. כבשו אחת בודדת

 לבלות. לצאת חשק באי בעצבים, שהתבטא
 שטענו עיתונאים, כמה על־ידי הותקפתי

 כתבתי גם העונה במהלך כי שחצן, שאני
חי באליפות. תזכה שבית״ר אמרתי וגם

 למה קבלות לי שיש להוכיח דרך פשתי
 בכבוד, מהעניין לצאת רציתי אומר, שאני
 גביע־ בגמר ההיסטורי, המישחק בא והנה

 את והבאתי תל־אביב, מכבי מול המדינה,
שלי. הקבלות
 היתד, מכבי גדול. כדורגל הצגנו לא אמנם

 באותה שיחקנו אנחנו אבל יותר, טובה
 ב־ נגדנו שיחקו הם שבה מישחק צורת

ב האליפות. את להם כשהפסדנו ימק״א,
 לסיסמת נאמנות ומתוך בהקרבה נוקשות,
ההר! את לכבוש או למות בית״ר: !■ ישי שרית
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 חבר־סיעתך, על דעתך מה :ושאל שריד
ישי של מ־״׳לספ הנעדר ורטהיימר, סטף
? הכנסת בות

ברח מי
 כה שבוע בכנסת ביליתי לא עולם ף{

 כמו מבוזבז וכה מתסכל כה משעמם,
שעבר. השבוע

 של קיומה אחרת: שערוריה לכך גרמה
הישיבות. בימי ועידת־חרות

ועי מקיימים ובבריטניה בארצות־הברית
 הפגרה. בימי הגדולות המיפלגות של דות

 קיימה היא בכך. צורך ראתה לא חרות
ב שמקובל כפי — וביקשה ועידתד, את

 תיערכנה לא השבוע כל שבמשך — כנסת
 חשוב עניין שום :משמע במליאה. הצבעות

״ויכו כמה היו כלל. בכנסת הועלה לא
 —בבל״ת של אוסף שהם — כלליים״ חים

מובטח. היה להורדתן שהרוב הצעות וכמה
 בחשיבות הכירה לא שהנשיאות מובן

 חברון, גרד,ירק, בענייני שהגשנו ההצעות
 עניינים העלה טובי תופיק ועוד. ביר־זית

 לסדר־היום. רגילה הצעה במיסגרת אלה
ש המעטים, והח״כים ענייני, היה נאומו
שהס וייתכן בשקט, הקשיבו באולם, נכחו
 וייצמן עזר אך בסתר־ליבם. עימו כימו
 הורמו והידיים מסדר־היום, להסירה הציע

להע פעיל, מאיר הצעת גם אוטומטית.
אוטומטית. הורדה לוועדה, הנושא את ביר

 הצעה ועל זו, הצעה על הדיון בעת
 חברון, במאורעות לדון תלמי מאיר של
ש בשעה למשל, חילופי־דברים. כמה היו

 את מסדר־היום להסיר ביקש שמיר משה
תלמי: הצעת

 בישובים היושבים בל נ שמיר משה
 עצמם את מרגישים הירוק לקו שמעבר

מר בטוחים, לא מרומים, חלקם מקופחים,
 למסלול מעבר לזעוק הצורך את גישים
 בדרכי־ שאינן דרכי־ביטוי לחפש הרגיל,

הרגילות. החוק
 לעשות מותר האם ג פעיל מאיר

? פוגרום
ה של באשמתה זה :שמיר משה
 בישראל... הציבור של ואשמתו ממשלה,

 להיות הזכות לי והיתה הכבוד לי היה
והצ נאות־סיני) של (גן־ווירק מקום באותו
— טערתי

המכות, כשהתחילו :אבנרי אורי
ברחת. אתה

 מסדר־ להסיר הציע וייצמן שעזר ובעת
ביר־זית: על טובי של הצעתו את היום

וה ...ציבור־הסטודנטים ז וייצמן עזר
 האחרונות בשנים מהווה בביר־זית, מרצים

ב עויינת פוליטית בפעילות חוד־החנית
------------ובשומרון יהודה

 אינה פעילות איזו ז אבנרי אורי
 פעילות יש האס השר? כבוד ״עויינוד׳,
? ״עויינת״ שאינה פלסטינית

שומ ביהודה, פעילות יש ז וייצמן עזר
עזיינת. שאינה ורצועת־עזה רון

הקוראן? את לקרוא אכנריז אורי
ותר כזאת, פעילות יש ז וייצמן עזר

 בפעילות שעסק מעזה לנכבד קרה מה אה
כזאת.

 היא ״עויינת״ שאינה פעילות לאמור:
ישראל. ממשלת את המשרתת פעילות

קטנים תענוגות
 תענוג של שעתיים לי היו זאת בל ף*
 מחוץ כמובן, אך, — אינטלקטואלי יי■

 קוויי- של קבוצה אירחתי המליאה. לאולם
 פרופסורים כמה ביניהם אמריקאיים, קרים

 ח״כים עם להתראות ביקשו הם חשובים.
 אבא את להם והבאתי שונות, מסיעות

 ותופיק חריש מיכה שובל, זלמן אבן,
 מאולתר, סימפוסיון התפתח במקום טובי.
 באולם הממוצעת חרמה על בחרבה שעלה

 על דיברנו אבן. הבריק בייחוד המליאה.
פלס מדינה על השלום, על האוטונומיה,

אמריקהי. יהודי על טינית,
 מקיימת אלה נושאים שעל היא הצרה
 וכאשר רחוקות. לעיתים רק דיונים הכנסת

 משתתפים רדודה, שלו הרמה — דיון יש
נבו מליצות המגבבים עסקנים הרבה בו

 עיתוני- של הראשיים המאמרים מן בות
 ואיש במונולוגים, מדברים הכל הערב,

 המיפ־ קו את תואם שאינו דבר אומר אינו
רגע. באותו כפופולרי הנחשב ו/או לגה

 זד כל נקטו הקוויקרים עם בשיחה
 מכפי סבירות יותר הרבה עמדות ח״כים

במליאת־הכנסת. מפיהם ששמעתי
 מאורחי, נפרדתי כאשר הפגישה, בסוף

 אמיתית: בסקרנות מהם, אחד אותי שאל
 אומרים?״ שהם למה מתכוונים באמת ״הם

!■ אכנרי אורי
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 צבאי, חוק מפירים שהם והודיע סגן־המושל
הצעי צבאי. כשטח הוכרז והמקום מאחר

 אינו שהוויכוח לו הודיעו הרדומים רים
הממשלה. עם אלא הצבא, עם

המע הגדה מושל הגיע שעתיים אחרי
הצעי בן־אליעזר. (״פואד״) בנימין רבית,

הס דקות כמה ואחרי איתו, שוחחו רים
 מקיפים חיילים מאות שכמה להם תבר

 צלי אמר הונאה,״ תרגיל לנו ״עשו אותם.
נמ הדיון אך לידיו. עבר שהפיקוד רשף,

 את יעזבו שהמפגינים הוסכם ואחריו שך
 הגיבעה. למרגלות למטה, ויירדו המחסום

 שר־הביטחון. עם לשוחח הבטיח פואד
שנת חברי־כנסת, למקום הובהלו בינתיים

 פעיל מאיר לבוא. שלא לכן קודם בקשו
 אבנרי בלילה. להגיע הספיקו שריד ויוסי
 לפני־ והגיע בבוקר רק הידיעה את קיבל

הצהריים.
וייצ־ עזר של מסוקו נחת בבוקר 8.30ב־

ש הסביר המפגינים, עם ישב הוא מן.
 ואין הממשלה על־ידי הוכרה ההתנחלות

 להעלות שינסה הבטיח לבסוף לשנות. מה
 המפגינים ואילו נוסף, לדיון הפרשה את

 לאפשר כדי ערב, לפנות להסתלק הבטיחו
 עלה עזר הסלילה. עבודות המשך את

 מכרתו :הפתעה לו חיכתה וכאן להתנחלות,
 מגו־ היורקת־ כהן, מזל הימים, משכבר

 פניו את קיבלה ),2178 הזה (העולם הירק
 מזל ממולח. קפה לו והגישה בקללה,

 ככוחות־ חברותיה, עם יחד נחשבת, כהן
 מקום, בכל נראית היא הגוש. של החלוץ

 מיוחד־ צילומי כוכב הופכת ובדרך־כלל
במינו.

רע״
שביתת התחילה הבוקר שעות ף*
 התנחלות נגד כהפגנה בשכם, המיסחר ה

 נפתחו. לא והמישרדים החנויות אלון־מורה.
 ראש־העירייה לעיר־רפאים. דמה המקום
הח כי לוודא כדי לבית, מבית עבר עצמו
תקויים. המוסדות לטת

ל הובאו בצהריים, שעות, כמה כעבור
 קיבלו והחיילים גדולים, כוחות־צבא מקום

 טנדר החנויות. מנעולי את לשבור הוראות
כאז הוסע שבורים במנעולים עמוס צבאי
 שלושה המיסחרי. המרכז לאורך הרה

 איש נעצרו. מים, בחלוקת שעסקו אנשים,
מדוע. ידע לא

מקצי ״אחד :שכעה בסאם ראש־העיר,
 שאם במוצאי־שבת לנו הודיע המימשל ני

 למה רע. יהיה אז השביתה, את נקיים
 בקרוב.״ נראה התכוון, הוא בדיוק
 העצרת התחילה הצהריים אחרי 4.30ב־

 כ־סססן הגיעו למקום עכשיו. שלום של
 חברי- 21 מבין שיבעה ועימם אוהדים,
ה נגד עצומת־מחאה על שחתמו הכנסת

יוסי :השישה הגיבעה. על התנחלות
 מ־ פדר נפתלי העבודה; ממיפלגת שריד
 טולי־ שמואל וירשובסקי, מרדכי ;מפ״ם
 אבנרי אורי מש״י; עטשי זידאן דאנו,

משל״י. פעיל ומאיר
 פשעי ״עשרת את מנה פדן עומרי
 גוש־ אנשי ושליחיהם, ישראל ממשלת

 יד תורם שלא רק ״לא שריד: אמונים.״
 יצטרך לא גם אחד חייל אף אלא חייל, על

 לעולם האם מפגין. לפנות כדי שריר לאמץ
 מחיאות־כפיים ולהתאפק?״ להבליג נוכל

 אחרת? למסקנה נבוא לא ״האם סוערות.
 הממשלה מר! יום יהיה זה נבוא, ואם

 איומים — אחת שפה רק מבינה הזאת
וסחיטה.״

 ל־ זקוק לא צה״ל ״מחנה פעיל: מאיר
 שיגנו מגוש־אמונים, האלה עלובי־הנפש

 פוליטית, מבחינה פראי־אדם אלה עליו.
 להיות פה אותם שמים אישית. רק ולא

 ומתסיס.״ מחכך גורם
 למאיר ״בניגוד :קניוק יורם הסופר

 נגד למחות שבאנו חושב אינני פעיל,
 ״למה בקהל. דממה הפסקה, הממשלה.״

 יורם בדאגה. מישהו לוחש מתכוון?״ הוא
 מכיר לא פשוט ״אני :בחיוך המשיך,

 אלוהים את שגימדו אנשים !הזאת בממשלה
 קיד־ פיקוד (חוליית לחפ״ק אותו וחיברו

 לווינגר!״ הרב של מית)
 לערבים בערבית, הסביר דורי לטיף

ההפגנה. מהות את הסמוכים, מהכפרים
 השטח. את ניקו המפגינים בערב. 5.30

 רשף. צלי הזהיר ליכלוך,״ להשאיר ״לא
 מיכלית־ את חיברו שקי״השינה. את ארזו
 מהם מטרים עשרות כמה לגורר. המים

 בדרכם הכבדים, הכלים על הנהגים עלו
הגביעה. שעל להתנחלות

 אחד אמר ללכת,״ להם תנו קצת, עוד ״חכו
 ״בעוד הבטיחו: אלון־מורה ואנשי הנהגים,
!״לפרבייטים כביש יהיה ימים שלושה

 ללוות נוהגים בנזיספר, אלפים ירושלים, בית״ר של השרופיםהאוהדים
 דני לעיר. מחוץ והן בירושלים הן — מישחקיה לכל הקבוצה את

בית״ר של הגדולה מהמישפחה חלק שהם וטוען האוהדים מרבית את אישי באופן מכיר

2180 הזה העולם


