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שפירא, צבי מיוצא׳ המפקד
מ קשה שנה ״עברנו :נרגש אמר

 לנו התברר תיקשורתית. בחינה
עקרו כמה לקיים קשה כמה עד ^

מ מובנים שניראו פשוטים, נות
הסמכו במערכת דווקא אליהם.

 ליבלבה הצבא׳ כמו הנוקשה תית
 זוהי גלי־צה׳׳ל. כמו תחנה לה

 תיקשורת בישראל שיש ההוכחה
בצער, ותאה חרד אני חופשית.

ו עדנה א נ
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 לקעקע הנסיון את וחרדה עצב
 בהם פגיעה בגלי־צה״ל. ולפגוע

שפירא. סיים בסמל,״ פגיעה היא
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ל ש־ הראשונה הפעם זו ין ?
י  .ב- נתקלים גלי־צוז־ל אנשי '

 תחני לתוך ממזוץ אדם הצנחת
 עזר ניסה שנים ארבע לפני יתם.

 שר• בתפקיד אז שכיהן וייצמן,
 את לגל׳׳צ להצניח הביטחון,

 הצבאי הכתב שהיה הבר׳ איתן
הת חברי אחרונות. ידיעות של

 לשיחה, הבר את אז לקחו חנה
 הבין הבר עמדתם. את לו והבהירו
 עד וויתר. ביניהם אינו שמקומו

 הבר שפרשת מקווים התחנה בדי
פאר. בפרשת עצמה על תחזור

 שליו אילון נטל המסיבה בסיום
 עדנה בפרשת עצקמה על תחזור

 לרגל שהוצא פוסטר — מתנתו את ■יי
בכדורגל, העולמי הגביע מישחקי

 התחנה את עוזב הוא כי וסיפר
לתיקשורת, חדשה חברה לטובת

לטלוויזיה חזר הבחירות ערב אחרונות. ידיעות של הצבאי נכתב גלי־צה״ל מפקד של כתפיו שעל האלוף־מישנה דרגת את בצחוק חן

 קליין, יוסי עם יחד יעבוד שבה
 קול הירושלמי המקומון את שערך
 עשה בינינו השידוך ״את העיר.
 של הבעלים שהוא שוקן, עמוס

 לא ״אני והבטיח: סיפר, החברה,״
 לי אין כי לתחנה, לבוא מתכונן

 בין לחבר׳ה להסתובב כוונה שום
 מדוע לשאלה ולהפריע.״ הרגליים

 לנגח כדי הזד, המעמד את ניצל
ש ״ידעתי :השיב פאר, עדנה את

בבטן, עדנה פרשת ״ושבת לכולם

בש זה את להוציא החלטתי לכן
כולם.״ ביל

ש הרושם מן להשתחרר קשה
 כולא־ברק. מין היא פאר עדנה
 את ושוכחים עליה, כועסים כולם

 גלי־צה״ל את שיעשה מי העיקר.
לעי שתתאים כך שתהיה, למה

 פאר, עדנה תהיה לא החדש, דן
 רון ובדרגות, במדים האיש אלא

כי שוכחים כולם פתאום בן־ישי.
ואיך לתפקיד׳ הוצנח הוא צד

 ולרמט־ לשר־הביטחון הגיש הוא
 המיל- על מלוקקות כתבות כ״ל
בלבנון. הפד,

 כל- רוככה כיצד שוכחים פתאום
 מסע על-ידי הזאת הצניחה כך

 עוד והראובני, קור של ההלשנה
 אז הבודק. הקצין שהתמנה לפני

 פחדו צדה. חצי כמו נראה בן־ישי
 אחר אבל יותר. גרועים מדברים

 הבודק, הקצין מסקנות באו כך
הת מפקדי את לגמרי שטיהרו

 היו. כלא היו המסקנות אך חנה.
הלכו. שכולם היא עובדה

 קור שאבשלום נודע בינתיים
 בתחנה, החדשות מחלקת את עזב

אב פאר. עדנה עם לעבוד ועבר
 את שעזב הכחיש לא מצידו שלום

 :הוסיף אבל מחלקת־החדשות,
 לא האחרונים שבחודשים ״כיוון

 רואה אינני עיתונאים, עם דיברתי
עכשיו.״ הזה הקו מן לשנות צורך
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ש בן־נר, איציק הסופז־־שדרן משמאל, בתמונה שפתיו.
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לנאום. ממתין שפירא, ■ י י י י ■ ״
 פגיעה בגלי־צה״ל. ולפגוע לקעקע לנסיון חרד ״אני
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