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 מנחם הוא מהם אחד ובנות. בנים
 כדי ראש־סינה את שעזב קלר,
אש עם כסר־נילעדי בקיבוץ לגור

 בנות שלוש להם נולדו שרה. תו
 הסב, שם על שוב קרא לבנו ובן•
 (״יוסי*) יוסף סב־הסב: שם ועל

 החלל שהיה ההרוג, הסייס קלר,
מילחסת־הלבנון. של הראשון

לשבת
שיבעה

י ח י ץ, ב בו קי  מישפ־ קרובי ה
 חלקם טייסים, ועשרות חה י י

 סמר- יוסי את ליוו נשותיהם, עם
לחל עד הכביש במורד המשק כז
 בתל-חי הצבאי בבית־הקברות קה
 שאנשי־אש״ף אחרי נקבר, שם

 שמונה עם יחד גופתו, את החזירו
 מותו. אחרי יום 80 אחרות, גופות

 ואשד, אם אב, עמדו האחן מול
 אחרי לבכות. העזו ולא חבוקים
שלו ירו, הצבאי המישמר שחיילי

 קלר, יוסף לזכר מטחי־כבוד שה
״נצור :בקריאה מפקדם הורה
אש.״

ומ הגבול. גדר נשקפה ברקע
הלבנת. ארץ דרום עברה

 לצבא. יוסי התגייס 18 בגיל
השתח קרבית, ביחידה שירת הוא
לע וחזר סרן בדרגת מצזד׳ל רר

 אחת שנה בקיבוץ. בפלחה בוד
 כאיש־ביטחון למשק, מחוץ עבד

כש העולם. בכל בנסיעות והירבה
 רחלי, את נשא הוא למשק. חזר

.4 בן היום קים, בנו, ונולד
 החלים הוא ,24 בן היה כשיוסי

 טייס להיות רצה הוא לצבא. לחזור
 בצה״ל אך לקורס, להתקבל וביקש

 לא יוסי מדי. מבוגר שהוא לו ענו
 למפקד מיכתב שיגר הוא ויתר.

 וטען פלד, בני אז, חיל־האוויר
 לגילו, משמעות לייחס שאין בו

הג למוטיבציה להתייחם יש אלא
צבאי לשרות לחזור שלו בוהה

גת קלי־ אדריכל
מותו לפני סיפר סב

בחתונתו קלר טייס
הצלחתי..' לא אבל לבכות, שלא ״ניסיתי

 שזו חושבת שרה, אמו, כטייס.
 ליוסי איפשר פלד שבני הסיבה
 בקורס־ ולהתחיל לצה״ל לחזור

טיס.
ל נאמר בקורס מתקדם בשלב

 הדבר במסוק. רק יטוס שהוא יוסי
 שטיסה חשב יוסי למשבר. לו גרם

 רצח הוא אותו. תספק לא במסוק
לוחם. להיות
 את שיכנעה שהיא מסמרת אמו
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 ויוסי בקורס-הטיס, להמשיך בנה
 ההלווייה אחרי בקשתה• אחר מילא

לא שמסוקים ״חשבתי :אמרה
 יהיה לא ושיוסי לקו־האש, מגיעים

לסכנה.״ חשוף
 ושרה מנחם זזוריו, ישבו פעמיים

כשהו הראשונה, בפעם שיבעה.
 לא ההודעה נעדר. שבנם להם דיעו

 הם לספק. מקום כימעט השאיר
הם חי. שבנם סיכוי שאין ידעו

 ובכו בכפר-גילעדי בביתם הסתגרו
חרישית.
 לבני־המישפ- הובסה זמן באותו

מאמ עושים בצה״ל שגורמים חה
 בנם. גופת את לאתר כדי צים

 הצפון, תושבי קרובי-המישסחה,
 יחסי־ פיתחו רבות שנים שבמשך
 למצוא ניסו לבנונים, עם שכנות

 נסעו הם עצמם. בכוחות יוסי את
 ראש עם קשרים חידשו לביירות,
 מוסלמי־שיעי, הלבנוני, הפרלמנט

 גורלו אך אחרים. נכבדים ועם
נודע. לא קלר יוסף של

 של גופות תשע החזרת ביום
 חזרה השבויים, ושני צה״ל חללי

 יומיים כעבור קלר. יוסף גופת גם
 סוב ישבו הוריו באדמה. נטמן

שיבעה.
 רחלי. אשה, אחריו השאיר יוסי

 ),2( ואמיתי ),4( קים בנים, שני
 מישפחת בני — ואחיות הורים
 ישוב שהקימו מהראשונים קלר,
הארץ. בצפון עברי

ל ״ ה  צ

והמשיח
יוסי של שמסוקו אחרי ום ל

 בן יאיר אחותו, בן כתב הופל,
 בחוברת שהודפס חיבור ,10זד

הקי חברי בין שהופצה מיקלמון
 כסו בכך לעמוד ,ניסיתי בוץ.
הצלח לא אבל לבכות, ולא נבר,

 אבל בעיניים, דמעות לי היו תי.
 מאמא נפרדתי פילה. הוצאתי לא

 אבל לפה, מסטיק לקחתי עצוב...
 מהפה. המסטיק לי נפל מהעצב
 אותו והכנסתי במים אותו שטפתי
 קצת... עוד בכיתי לפה... בחזרה
 ורבע הארבע בן קים על חשבתי

 הם וחצי... השנה בן אמיתי ועל
 וכבר שלהם, החיים את התחילו רק

 לעולמי-עולמים. מאביהם נפרדו
 עכשיו חשבתי. אשתו רחלי על גם
אבי על לילדיה תגיד היא מה

במקו עושה אני הייתי מה הם...
 להתגבר רעיון! בדעתי עלה מה?

 ינצח שצה״ל ידעתי עצמי. על
 המשיח על רק וחשבתי במילחמה,

 סבתא גם תקום שיגיע שברגע
לתחיה.״

במדינה
אוכלוסיר.

סמגוחעווו !לידחנ&ר■
 בגרשא חדש מחקר

 ע? חסילחמרת השפעת
 הצפוי 7ע ׳מלמד ההגירה,

.11*83ב~ זה כתחום
ל אוהבים הסטטיסטיקאים־מטעם

ש בשנים כי העובדה, על הצביע
 במיל- נתונה ישראל היתה בהן

ה מן ההגירה בהרבה פחתה חמה,
 יותר טובה עדות תיתכן האם ארץ.

המת הישראלי, של לפטריוטיזם
המילחמה? בעת גבר

 הד״ר פסיכולוגיה. ,רתיעה
 פאלק, בנוכון חוקר למדני, ראובן
 במחקר האלה הנתונים את מאשר
 מישראל. ההגירה על שערך חדש,

ה נוספים, נתונים מביא הוא אך
על פיה. על הקערה את הופכים

 מהארץ ההגירה גוברת מחקרו, פי
 ה- שאחרי בשנה מובהקת בצורה

שאחריה. ובשנתיים מילחמה
ש ״נמצא כך: על כותב למדני

 הנמדד, — הביטחוני בנטל הגידול
המי ימי מיספר על־ידי למשל,
 — לשרת. נקרא שהאדם לואים
ב הירידה. בקצב להתגברות קשור
ההש את הן לציין יש זה הקשר

 הביטחוני המצב של הישירה פעה
 את הן כפרט, המילואים חייל על

ה בקרב הרווחת הכללית האווירה
ביטחו מתח של בתקופות ציבור

ני.״
שנע בסקרים כי מציין, למדני

 בחו״ל, החיים ישראלים בקרב רכו
הביטחו למצב מייחסים אינם הם
החל על כלשהי השפעה בארץ ני

 טוען, הוא אך מישראל. להגר טתם
הפסי לרתיעה זאת לייחס שאפשר
 ישראלים אצל הקיימת כולוגית
הביט במתח הגירתם את להסביר

 שנה ,1958ב־ כי היא, עובדה חוני.
הי סיני, מילחמת של סיומה אחרי

 אלף 14.1 — אז עד שיא מיספר גר
ישראלים.

 25.5 חדש: שיא נרשם 1974ב*
הארץ. מן היגרו ישראלים אלף

 דופן: יוצאת היתה 1967 שנת
מהג אלף 13.7 נרשמו שנה באותה

בלבד. רים

בידור
ן 111־110 ו ד ס ס

העבירה הוידיאו תעשיית
 הסרטים את בישראל גס

 מהאורבות הכחולים
הביתיים. לסארוגים

 אבו־ שברחוב הקסטות לספריית
 אנישים נכנסים בתל-אביב גבירול
 סירטי- ביניהם ׳וידיאו, סרטי לקנות

במוע ומנויים הם מצונזרים. מין
מוע שהוא הקסטות, ספריית דון
בלבד. לחברים סגור דון

 צעיר בעל־הבית, מרחבי, גיא
ו שתור שיער בעל נאה, ,27 בן

ש ״שעה : סיפר חומות, עיניים
ה מחלקת עם במשא־ומתן הייתי

 לקבל שביקשנו בירושלים צנזורה
 עם להסתבך לא ׳כדי אישורה את

 החוק בבעיה. נתקלנו המישט׳רה,
 חומר־ הפצת מפורשות אוסר הרי

 סירטי־מין בין ההבדל מה תועבה.
 ובכן, ? כחולים וסרטים מצונזרים

 כל של הנועזות בדרגת תלוי הכל
וסרט.״ סרט

האנ מי הגבוהה. מהחכרה
 י ׳מין סרטי לשכור הבאים שים

 דתיים גם יש ביותר. מגוון הקהל
 את לומר המתביישים מתממים,

בב לי ״תן :ואומרים הסרט שם
 נשים גם יש .״101 מספר את קשה

 להציץ הבאות מבני-ברק, צעירות
ולהיפגע.

 תרגום ללא הם כאן ״הסרטים
 סיפר כלכליות,״ מסיבות לעברית,

לקו אלי באים ״כאשר מרחבי.
 הם אנגלית, יודעים שאינם חות

אולם, החנות. את עוזבים פשוט

 לשכור לכאן, הבאים הגברים רוב
 מהחברה אנשים הם מין, סירטי

"י הגבוהה.
 עוד החלו בווידיאו ״סירטי־המין

 תופעה זו וחצי. כשנתיים לפני
 שהפכה הישראלית, בחברה חדשה

ללהיט.״
 שברחוב אחרת, קסטות בספריית

 אמר בתל־אביב, המכבי יהודה
 :בחוסר־סבלנות בן־דוד מורים

אנט במימכר יותר מתעסק ״אני
 ורוצה מישהו בא אם אך נות.

 מזה, חוץ לו. נותן אני סירטי־מין,
 דבר שום מבין ולא יודע לא אני

בזה...״
נוס קסטות ספריית של בעליה

 לסירטי־מין* ״ההגדרה : הסביר פת
ל אלה, למדי. מעורפלת פורנו או

 בקולנוע כבר שהוצגו סרטים דעתי,
 הוא הנושא עירום. קיטעי עם רגיל

 רק היא אירוטית סצינה מין. לא
מהסרט. חלק

 של בקטיגוריה סרטים אין ״לי
 כסתם מגדירם הייתי סירטי־מין.

 היא ההגדרה הרי 1 למה סרטים.
 מיספר לפי ולא הסרט, אופי לפי

 כך שבו. הפורנוגראפיים הקטעים
?״ לא בדרמה, גם זה

 סוגי בכל הצפייה שטויות.
 סיגנון־ היום מהווה סירטי־המין

מר גיא שסיכם כפי מסויים, חיים
 כולם. את תופס זה ״זהו. : חבי

 ב־ המוצגים פורנו סירטי לדעתי,
מ יותר חזקים בארץ בתי־קולנוע

 זה סירטי־וידיאו כאן. לי שיש מה
 בכלל.- זה מה יודע לא אני שטויות.

מ נהנים הם אבל לאנשים. תורם
עובדה.״ זח.

ש׳ירותים
ד,כ} ?ןו ת1(1וםר 0,ד ו

היוקרה שכוגות
בחשמל. ממחסור סובלות

— 1
 נווה־ רמת־אביב, למד, שיכון
 שכונות נחשבות ואפקד. אביבים

 הדירות מחיר תל־אביביות. יוקרה
 חדשים ומאמיר שחקים מרקיע בהם

 כשכונות ידועות השכונות לבקרים.
 לאי- דואגים תושביהן מטופחות,

 ב־ לומדים הילדים כות־הסביבה,
 קי-יי יש בשכונות טובים. בתי־ספר

 והעירייה תנועות־נוער, של נים
לתו השירותים מיטב את מספקת
 יכולות לא אחד דבר רק שביהן.

 לתושבים להבטיח האלה השכונות
 בשבועות יום, מדי כמעט חשמל. —

בש הפסקת־חשמל יש האחרונים,
 באמצע לפעמים — היוקרה כונות
פע בשעות־הערב. לפעמים היום,
 ארכה האחרונים בשבועות מיים

 ארבע עד כשעתיים הפסקת־החשמל
שעות.

 בעלי במעליות, נתקעו אנשים
 העסקים את סגרו ועסקים חנויות
ה המכולת בחנויות חביתה. והלכו
 ► של לקילקולן וגרם הקרח פשיר

ב גם כך ומוצרי־׳החלב, הגבינות
 על לדבר שלא — הבשר חנויות

 המקררים, ואלפי מאות עשרות,
 הסופרמרקטים הפרטיים. שבבתים
ש הפרטיים הגנרטורים את הפעילו

ברשותם.
מ סובלות אלה צפוניות שכונות
 9ו־ 6 השעות בין נוספת פורענות

 לחייג בלתי־אפשרי כמעט בערב,
 לספרות העונים הטלפון למיספרי

.47וב* 42ב־ ,41ב־ המתחילות
 הן אחת, לא פנו השכונות תושבי

 מישרד־ אל והן החשמל חברת אל
נע אך קשות, בטענות התיקשורת,

ה בשני תלוי אינו הדבר כי נו
נוב בטלפונים הפרעות מוסדות.

 הערב, בשעות שיחות מעודף עות
 מ- נובעות הפסקות־החשמל ואילו

ה את המספקת ברשת, קילקולים
לשכונות. חשמל

חב אותה היא מהמצב המרוויחה
הנדל נורות־חשמל, המשווקת רה

כמ הפסקת־חשמל. של בשעה קות
 בלמד, ברמת־אביב, בית בכל עט

^ הותקנו ובאפקה בנוה-אביבים  ב־
ש אלה, נורות האחרונים שבועות

נמוד. אינו מחירן
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