
1 א 1 1 ו 1 ב י
 שליטא, במנחמיה.״ עגבניות

המקו המועצה ראש גם שהוא
 שמח שהוא לשרון ענה מית,

 יש המילחמה בימי שגם כך על
לח ועניין זמן לשר-הביטחון

 במקום. החקלאות על שוב
 לשעבר, שו״החקלאות שרון,

 שבימים לי, ״האמינו השיב:
 ב- מקנא אני אלה טרופי-שינה

אר שימחה עמיתי־מחליפי,
ליך.״

 ידי־ של הצבאי הבתב 9:
 הכר, איתן עות־אחרונות,

בלב שרון ממעשי המום היה
הגי צה״ל שכוחות ומכך נון,
הפ תוך ביירות, שערי עד עו
ב המקורית. התוכנית של רה

 הוא בתל־אביב המערכת חדר
 אותו, לעצור ״צריך התפרץ:

 ההשתוללות את לעצור צריך
שרון!״ של
מישרז״החקלאות, דובר 8!

 היתה לא ואשדות-יעקב. חיים
הידי בפירסום צנזורה בעית

 מגלי־ כשהתקשרו אך עה,
 בשעת הקיבוצים, לשני צה״ל
 מהם וביקשו מאוחרת לילה

 במה שם הבינו לא אישור,
מדובר.
 מיפלגות לענייני הכתב 8

בר אמנון הארץ, יומון של
 בבדיחוודהדעת סיפר זילי,

 לשנות שוקלים חירות שראשי
 הבופור, מצודת של שמה את

 (ז׳בוטינסקי) זאכ למצודת
 ב־ המיפלגה בית של שמו —

תל-אביב.
 פינחס הליברלים, ח״כ 9,

 ששת במשך ניסה גולדשטיין
לא הראשונים המילחמה ימי
 ישראל הד״ר אחיו, את תר

תחי עם שגויים גולדשטיין,
 נסיונותיו כל המילחמה. לת

בד לפנות 3 בשעה חרס. העלו

מגן־ מתנדבי בראש עמד מגו״דויד׳אדום, נשיא הראל, אפודת״מגו• לובשהראל אויה
 הוא בתל־אביב, המסע, בתחילת כבר בלבנון. לפליטים לסייע שיצאו דויד

 שייסע לו הציעו מד״א, לאנשי לעזור שבאו המתנדבים, בלבנון. ללוחמים חובה ציוד שהוא שכפ״ץ, לבש
לצפון. שיצא הלא־ממוזג הראשון, באמבולנס וישב בתוקף, סירב הוא אך הממוזגת, בניידת־הדם

!1  שהופיע היחידי העיתונאי חיה עוזיאל בידו. רובה עם בביירות יושב "1|3'*̂(111
י1# י 1ש נ# ׳ י י  של קרבין רובה עם לבנון של המערבית בגזרה צה״ל דובר של לסיור י

 צעדה בביירות הנוצריות השכונות באחת מעטות. לא לב לדפיקות אחר״כך לו שגרם האזרחי, המישמר
 הגדר על נישקו את השאיר עוזיאל סביבה. התאספו והצלמים העיתונאים וכל יפה, בחורה ברחוב

 מכלי״הרכב. אחד בתוך הרובה את והחביאו לצון, חמדו העיתונאים חבריו הלבנונית. את לראות והלך
 ברכב גם אינו שהנשק לו שהתברר אחרי הקרבין. את מצא ולא לגדר שב הוא ההמולה כשהסתיימה

 אקפוץ אני עברי. נשק״מגן הפקרת ״זוהי ואמר: לדאוג התחיל הוא במהירות, נסע הוא שאחריו השני,
נישקו. את לו והחזריו עליו ריחמו צערו, את ראו אשר חבריו, אותו.״ אמצא לא אם חראקירי ואעשה

 שירות־ שאת יניב, נפתלי
ב עושה הוא שלו המילואים

 צה״ל, גלי של החדשות מערכת
 הסקופ את החמיץ שהוא טוען

 מתוך המילחמה על שלו הגדול
 במוצאי- מוטעה. שיקול־דעת

ה מילחמת פתיחת ערב שבת,
בתח בתפקיד היה הוא לבנון,

 אריה התקשר חצות אחרי נה.
 בניו- צה״ל גלי כתב מקל,
 דקות שבאותן וסיפר יורק,

ש באו״ם, לבנון שגריר הודיע
 בין נחתו ישראליים כוחות

ומת יורים ושהם וצידון, צור
לג החליט יניב בשטח. קדמים

שהח משום הידיעה, את נוז
בה ליצור עלולה היא כי לים,
 שעה, רבע כעבור שווא. לת

 מערכת ששידרה מיוחד ביומן
 דיווח קול־ישדאל של החדשות

 בארצות־הברית, הרדיו כתב
ש המידע על קיטל שלום

הלבנוני. השגריר מסר
 בילה המילחמה בימי 81.

 ובשעות בלילות, בתחנה יניב
 ליום למישרדו מגיע היה היום

שהגי אחת ידיעה רגיל. עבודה
הפלס הידיעות מסוכנות עה

 בה נאמר :אותו הדהימה טינית
ה יורים ימים חמישה שבמשך

מעוז- הקיבוצים על פלסטינים

 למילחמה, השביעי היום קר
ה על בביתו. הטלפון צילצל

 צריך היה הוא אחיו. היה קו
 לבית- פצוע סורי שבוי להביא
 הוא וכך הארץ, במרכז חולים
 והתקשר ההזדמנות את ניצל

לח״כ.
 ראש של לראש־לישכתו 18!

ש דימונה, עיריית  כיתן, שו
 מבעלה דרישת־שלום הגיעה

מוז בדרך במילואים, המשרת
 ראש- אצל העובדת לביתן, רה.

 ז׳אק המערך ח״כ העירייה,
ד, סי  מ־ חובב-רדיו התקשר א

 שהוא לה וסיפר .תל-אביב,
 בתשדורת- בעלה שם את קלט

 עוד שהתבררו אחרי אלחוט.
 הוא שביתן הבין מזהים פרטים

 את זיהה הוא וכך מדימונה,
 עם והתקשר ביתו כתובת
אישתו.

 לענייני-פלילים הכתב 8!
 רכיה, חיים גלי־צח״ל, של

 מצידון, המילחמה בימי שדיווח
 ה־ בתוכנית יומית פינה ערך

 התחנה שדרן של צהריים
 הוא בפינה ישראלי. אלי
 הפועל אוהד את לאתר ניסה

הצ לנקודה שהגיע תל-אביב
ישראלי כידוע, ביותר. פונית

 הקבוצה. של מושבע אוהד הוא
 פליטים כאשר הראשון, ביום
 בחוף- ישנו עדיין בעיר רבים
ה הנוף את רביה תיאר הים,

 ששיחת וציין באיזור מרתק
ה מישחק הוא בצידון היום

 ד בלגיה נבחרות בין כדורגל
 מישחקי את שפתח ארגנטינה,

בספרד. העולמי הגביע
מי שר־החקלאות, סגן 81
מקו דרך מצא דקל, כאל
 בצפון. לחיילים שי להביא רית

עוז עם ביחד לביקור כשנסע
 מילא הוא מלכה, קלדד רו,
חי שאותם בפרחים, ריכבו את
 ליד והאזרחים החיילים בין לק

 חיילים כי סיפר, דקל הגבול.
 אפשר איך לדעת ביקשו רבים

חקלאיים. לישובים להתקבל
 גרמה בצפון הפילחמה 8!

תיאט בהצגות גם לשיבושים
 חיפה בתיאטרון החזרות רון.
 יהושע של חדש מחזה על

 חייו על יהודי, נפש םוכול,
 אוטו היהודי הפילוסוף של

 ,23 בגיל שהתאבד וינינגר,
 גויים כן לפני יום התחילו. לא

 כסר גדליה הבימאי־שחקן
 אחר חיפאי שחקן למילואים.
דמותו את המגלם בתיאטרון,

 במחזה הקרבי הרופא של
 גויים סוויסה, !מאיר התשת,

קר כחובש למילואים הוא אף
 היום כל נצמד רווח זאכ בי.

 ומברר שבתיאטרון לטלפונים
 בפני להופיע יכול הוא מתי

חיילים.
 במחזה המשתתפים אחד 8!

 שאותו האמריקאית, הנסיכה
ה אלוני, ניסים וביים כתב

ל גויים פרידמן, דני שחקן
 בנו דני, של במקומו מילואים.

 המנוח, פרידמן שרגא של
 שחקנים שני מחליף. הובא לא

בתיאט המוצג במחזה אחרים
 ו־ כוכמן אודי הבימה, רון

 את מילאו סיידוף, איציק
 בכך הרגיש לא הקהל תפקידו.

כלל.
לשינוי גרמה המילחמה 81

 של ספיחס, בסרט הסיום קטע
 החלק שהוא דוידזון, כועז

ה לימון. אסקימו של הרביעי
 של בעלילותיהם עוסק סרט
ו קצור יפתח נוי, צחי

ה סיום בצבא. סגל יונתן
 מיסדר- להיות אמור היה סרט

ה של קורס־הטירונות הסיום
 היתד, לשינוי הסיבה שלושה.

 דרושים שהיו הניצבים, שרוב
למי גוייסו המיסדר, לצילומי

לואים.

 כהדב מוטי המשורר 81
 שקהל שבוע־הספר, את סיכם

פתי אחרי הצטמצם מבקריו
 צינית: בהערה המילחמה חת

ש משום דלות, ״המכירות
בלב נמצאים השירה קוראי
נון.״

5 ברדזגו אברהם 2
 שלו, המילואים בשירות זקן לגדל שהספיק ברדוגו, .16־0 א בה

 לאחר שעות כמה של לחופשה יצא תמילחמה, בתחילת נקרא שאליו
 עד להגיע ולא בחיפה, מישפחתו את לבקר העדיף הוא שבועיים.
מיותם. שנותר בירושלים, למישרדו

>|23383 הזה העולם


