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!פה נמצאת לא פאי דנה

/  המעמד את לנצל רוצה אני 2 /
 בתיקווה דברים לומר כדי הזה

ממ מבקש אני לעדנה. שיגיעו
 שינסו האנשים של בשמם נה,

מההתחיי הרמטכ״ל את לשחרר
 את לשחרר כלפיה, החברית בות
ר שהיא מהמועקה בן־ישי רון  י

העוב את ולשחרר עבורו, צרת
 רוצה היא אם מנוכחותה. דים

 בפינה שתשב ולהיקלט, להמשיך
תוכניות״. ותעשה

לי ספונטניות בראוו קריאות
 גלי־ סגן־מפקד של דבריו את וו

 אילת שליו. אילת היוצא, צה׳׳ל
אנ שחשבו מה את בדבריו •ביטא

לד העזו לא אבל גלי־צק״ל, שי

כמו היה העיקרי השיחה נושא
 שפאר אחרי בתחנה המצב בן

 יושבת ״היא בה. לעבוד נכנסה
 רצופים, ימים ארבעה כבר בתחנה

 קד היא א״תה. מדבר אינו ואיש
לחד אליה שיכנסו לעובדים ראת
ל להיכנס מעז אינו ואיש רה,

 מיפלצת, היא הזאת האשד, חדרה.
 תשאלו פרימדונה. פרוטקציונרית,

 בקול־ איתה שעבדו האנשים את
 פעולה, איתה נשתף לא ישראל.

שנ מקווים ואנו הסוף, עד נלך
 אפר אלה חמורים דברים נצח.״

 שאג־ שהתנגד גלי־צה״ל, איש לי
בשמו. קוב

 לנצל צריך מדוע מבת ״אינני
חשבונות, לחסל כדי כזה מעמד

- מת חתודח הצליחה, הבדיקה
 אבשלום עול האשמותיהם את לבדוק הרמטג״ל על־ידי שמונה גל, ראובן

 גלי־צה״ל. אנשי עבודת את שיבח במסקנותיו הראובני. זעמנואל קור
מעבודתם. שליו אילן וסגנו שפירא צבי הודחו מסקנותיו, למרות

ל אות נתנו דבריו בפומבי. מר
 מה כל להוציא בגלי־צה״ל חבריי

ניג הם נאומו אחרי שבליבם.
 את לחצו זה׳ אחר בזה אליו שו
הכ ״כל בבירכת ובירכוהו ידו

בוד״.

 ״מיפלצת,
פרימדוגה״

 השדרנית של •הכבד ידה סץ
עבו את שהחלה פאר, יעדנה

 במסיבה ריחף בגלי־צה״ל, דתה
 ה- מפקדי חילופי לכבוד שנערכה

 בן- ורון היוצא שפירא צבי •תתנה,
הנכנס. ״שי

ל כדי למסיבה אנשים מזמינים
 בלי להיפרד .ומקובל יפה, היפרד

 נלחמים? הם מדוע אז מלחמות.
 מה ? פאר מעדנה רעש עושים מה

 על להשפיע פאר עדנה יכולה כבר
 ?״ גלי־צה״ל כמו צבאית תחנה

 קצין- בר־דגן, מוטי תת־אלוף כך
 של ׳ראשי ואלקטרוניקה קשר

 של ״כאבא עצמו המגדיר צה״ל.
 קצין־זד הוא כשהאמא גלי־צה״ל,

הראשי״. חינוך
 ד סלטים עמוסי שולחנות ליד

 גלי־צה״ל עובדי בתנו שניצלים
הפ קור אבשלום ללשונם. דרור
 למסיבה. ובא משמיציו את תיע
מ אמרו פיל״, של עור לו ״יש

אנשים כמה ראייתי גבו. אחורי
62

!55, באשמה להודות לא
זמן לפני שהסעיר קור, אבשלום של הופעתו היתה

 חמורות בהאשמות כשיצא גלי־צה״ל, תחנת את קצר
 עכשיו,' לעזוב מתכוון לא ״אני התחנה. עובדי נגד

באשמה.״ הודאה פירושה עכשיו עזיבה ״כי קור, אמר

 ואלה לשלום, אותם בירך שקור
 שלא ״מדוע גבם• את לו היפנו
״למ קור. התפלא ?״ למסיבה אבוא
 אלי, העובדים של יחסם רות
 כרגע לעזוב סוונה שום לי אין
 עכשיו, אעזוב אם גלי־צה״ל. את
ה אך באשמה. הודאה תהיה זו

 לעצמי תיארתי שלא היא, אמת
 לא רחוק. כל־כך יתגלגל שהעניין
התוצאות.״ את שיערתי

 ״הלוואי
שאתבדה״

 רח- את לבטא שהיטיב י ף*
 הסופר־שדרן היה ליבו שי

 בנאומו: שאמר בן־נר, איציק
 רבים אנשים כמו מרגיש ״אני

 ישראל. במדינת טרגדיה שעברו
 ועצוב הולכים, חברים רואה אני
התקו סף על עומדים אנו לי.
הת שעברה ביותר הקשה פה

 הקצין גל, ראובן בזה אשם חנה.
 שתח־ ייתכן שלא משום הבודק,

 וכל־ נקיה כה תהיה צבאית נה
 בקרביה מפשפשים סתם טובה. כך
 את עליה ומקשים התחנה של

החיים״.
כשהו התרגשות עורר בן־ניר

לת עצוב יום ״זהו וגילה: סיף
 שפירא כמו אנשים ששני חנה,

 שאתבדה, הלוואי הולכים. ושליו
עב התחנה של היפים הימים אך
 ואנחנו הלכו, האלה האנשים רו,

בעיקבותיהם.״ ללכת ניאלץ

ה אחד שהיה בן־נר, איציק
 פאר, עדנה של לתפקידה מועמדים

 אכן שהוא אישית בשיחה סיפר
התח את ׳בקרוב לעזוב עומד

 שהי־ מה לא כבר היא ״כי נה.
תה.״

בעת עוברים גלי־צה״ל אנשי

הנווק הקצין
שהכד קבע

אר ־ בסדר
הלכו כולם

 עוד לשני. אחד ממשבר האחרונה
ההל מפרשת להירגע הספיקו לא

 ה־ ועמנואל קור אבשלום של שנה
 מכה עליהם ניחתה ובבר ראובני,

 פאר. עדנה של בדמותה חדשה
 הם כך יותר׳ להם שקשה ככל

 היטיב מסיבות. בעריכת מרבים
ש מי רימת, צבי זאת להגדיר

מש והיום התחנה, מעובדי היה
של תיקשורת לענייני כיועצו מש

 ״כל שריר. אברהם שר־ד,תיירות
 ׳'■:■'-■ מדגיש לא אני פה, חוגגים הזמן

בתחנה.״ לעבוד שהפסקתי
לא________
ה ק בי ] ב' צ

ד בן־ישי, רון הנכנס, מפקד ף*  ־
 י־:► אלוף- דרגות עם מדים שלבש י י

 3•| ביותר. נרגש היה חדשות, מישנה
 11'ני־ לפיד, יוסף הטלוויזיה מנכ״ל

 3׳'* טובה״, ״בשעה בירכת לברכו גש
■־| הברכה ״זוהי השיב: ובן־ישי  ה
§ ב- אותי שבירכו היחידה אמיתית |. 

 :§§ טוב׳. ,מזל בירכו כולם זה. ערב
 ב־ בן. לי נולד לא התחתנתי, לא

 6 ד,אמי־ הברכה זוהי טובה שעד,
 לב־ ״רציתי :הוסיף והוא תית.״

 מ! מצבי־ פרידה נאום לעצמי תוב
 על מדי פחות יודע אני אבל קה,

 -;וי רצי- נאום לשאת מכדי גלי־צה״ל
 1 ׳ בת־ לעשות צריך שאני מה ני.

 ?*§ של הקו את להמשיך זה חנה,
 ] ' . דה־ הסטיות את לתקן ו ביקה צ

 -•| אני נגמרו. לא שעדיין מערבולות
י ב׳.״ צביקה להיות מתכוון לא

| בי־ הנאום, אחדי פרטית בשיחה  י
 ו] ״ ״כבר :ליבו רחשי את בן־ישי טא

 £ ב־ כמו מאושר הייתי לא מזמן
 שאנשי מה נכון האחרונים. ימים

ב הם עצמם. על אומרים התחנה
 הישראלי. בנוף טבע שמורת אמת

 נט־ אצלם שיש היא, א״תם הצרה
 כהרים. צל לראות מדי ירבה יה

ר,צ־ ורטר יסורי נכתבו אילולא


