
יחסיו על מספר - המזרחי יורם ־ הפרוע הצפון של 1 מסי העיתונאי
והנוצרים בגולן הדרוזים עם ההסתבמת על חדאד, סעד עם

העיתונים של כנהג־הטנס׳ משמש הוא נ׳ וטוען בדוום־לבנון
 חלומות, יש מהרמה לדרוזי
 ■כול הוא בישראל אבל

 לדרגה מכסימום להגיע
 בסוריה אמבולנס. נהג של

ט״ס להיות יכול הוא ־

 תתנה. דק היא מטולה
 אני איפה יודע לא אני

 מבולבל אני עומד.
 את שואל אוי מהמצב.

 מלחמת־ תפרוץ אם עצמי:
 של צד באיזה אחים,

? עומד אני המיתרס

 מסחרה זה ■וניפ-ל כר
 *מיפי״ל גדולת. אתת
 שופעת •פהפהיה ר׳ מזכיר

 עירומה הנכנסת סכס,
 ורוצה גברים של לכלא

בתולה מהעסק לצאת

 ברוטו שקל 418 מסרח אני
 אני בטלוויזיה, לכתבה
 את הדלק, את משלם
 407־ יורד ומזה הטלפון,

מס־הכנסה

 הרמטכ״ד לציד■ עמדו
 ורש!ת־ ושרהבטתון,

 תקן אין לי: אמרה השידור
 מאהוד׳ כ׳ ל׳ נודע עבורך,
 לנו די :אמרו גבי

אהד. הלב׳ ופיק

 חתת רץ מסלו שימעון
 שילון דן בלונדון, נחרים

 שחזר, טובה בכלל עשה
 מהפגזות סובל ש׳ נהמו

 אתס, של כעוזרו
 נמצא להם אבל
בטלוויזיה תקן

בן ווו■
 שאינה כמעט והכבדה הגדולה דמותו
 הפך העבה קולו אך המסך, על מופיעה

ה הצפון של המיסחרי לסמל מכבר זח
בארץ. פרוע

 המומחה הוא המזרחי יורם העיתונאי
מפ היה אילו הצפון. אירועי לכל 1 מס׳
 חייתי ממשקלו, קילוגרמים כמת חית

 בכל הצץ אגדי, לקאובוי אותו מדמה
חדשות. מתרחשות שבו חור

 אותו מכירים רמת״הגולן של הדרוזים
 פחות לא אותם מכיר עצמו הוא היטב.

 כי העובדה על קשה ביקורת לו יש —
את שנים במשך טיפח היהודי המימסד

 האחר מהצד אוהב״ישראל. הדרוזי אגדת
כ המרגישים הדרוזים, את מבין הוא

 שהיא הטוענת במדינה ב׳ סוג אזרחים
ה מוחלט. זכויות שוויון להם מעניקה

ה המיעוט כי בעובדה מתהדרת מדינה
 שירות לשרת העצום בכבוד זוכה דרוזי

 השירות אמנם כי טוען המזרחי חובה.
 — השוויון מסתיים בכך אן חובה, הוא
הדל מרבית נעולות עדיין הדרוזים לפני
בצה״ל. תות

 יפרד בל קשר קשור המזרחי של שמו
 הגדר אגדת ובטיפוח חדאד סעד ברב-סרן
בין קצין־חקישור שחיה המזרחי, חטובה.

 למעשה היה צה״ל, ובין חדאד של צבאו
 זה שהפך חדאד, של הישראלי מפקדו
ישראל. של בידיה לכלי-שרת מכבר

 חרב- אגדת את שהמציא האיש הוא
 עוד להתפרסם שהחל האלמוני, סרן

 כשר-ביטחון. פרס, שימעון של בתקופתו
 וה- הגדלות שיגעון :המזרחי טוען כיום

 את שהרסו הם בגין של תיאטרליות
 ההסברה מוצר היא הטובה הגדר חדאד.
ה בשבע ישראל שהמציאה ביותר הטוב
האחרונות. שנים

 אגדת את שטיפח הבשר, עב העיתונאי
טלוויזיה צוותי למקום להביא דאג הגדר,

 הגדולים לעיתונים סיפורים ומכר זרים
 התיאטרליות :טוען הוא כעת בעולם.

 הליכוד של הגדלות ושיגעון הבגיניסטית
הטובה. הגדר את סיאבו
 בעברית בת״עמי — לביאטה נשוי הוא

 התגיירה. ליורם נישואיה שעם גרמניה —
 וביתם ילדים, לשלושה הורים השניים
 הידיעות סוכנות הוא מטולה שבקצה
הטל שני הארץ: בצפון ביותר הגדולה

 הפך ביתם נוספות. שעות עובדים פונים
ה מכל עיתונאים של מיפגשם למקום

 ״רויטרס״ כתבת היא ביאטח — עולם
בצפון.

53


