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.מכל לבלביס קופת־חולים על בכתבה
 בראש־השנה, בטלוויזיה שודרה אשר ,בי

 הרעיון הוגה לויטוב, עמוט בהופעתו הרשים
קופת״החולים. של ובעליה

 מן לחלק מוכר היה עמוט של שמו אם
 השבוי היה שהוא מפני זה הרי הצופים,

 בתקופת המצרי בשבי שנפל ביותר, הצעיר
ההתשה.

 המיבצעית לגיחתו אז יצא עמוס
מטוט.פאנטום', כנווט הכל בסד השלישית

 עמדות תקפו השניים זמיר. עמוט הטייס עם
 ונפלו מקאהיר, הרחק לא מצריים טילים
בשבי.

 מכונה הוא דורי, יאיר הצנחן, של בסיפרו
 עשרים בן היה בשבי כשנפל היפה". .עמוס
 שנים וחצי שלוש אחרי ילד. כמעט וחצי,
 חצי במשך מחושל. כגבר הביתה חזר בשבי

 כשהיצורים מוחלט, בבידוד ישב שנה
 נחילי היו שראה היחידים החיים

 גופו. ועל תאו קירות על הפישפשים
 ועינויים עלבונות .פלאקות', מכות־חשמל,

חצי במשך יום, יום חלקו מנת היו אחרים

 ובילה לחבריו הצטרף יותר מאוחר שנה.
 את ללמוד הספיק שבהן שנים, שלוש איתם
לי את ללמוד בורייה, על האנגלית השפה
 ולתרגם הטכגיון, של הראשונה השנה מודי
את.ההוביט'. חבריו עם ביחד
 מלספר מנוע לוויטוב עמוס היה היום עד

 הוא הראשונה ובפעם מהשבי, חוויותיו על
 בגיל היום, בשבי. שנותיו סיפור את מגולל

 עם מתגורר הוא ,4 בן לילד ואב גרוש ,33
עומר. טלי יחטי־הציבור, אשת חברתו,

 את סיים קיריית-חיים, יליד עמוס,
מספר, הוא .1967 שנת בסוף קורס־הטייט

 ה כי לקורס הלן לאחרים, בניגוד כי
 זא עם ברגל. הליכה על מת ולא שונא״ים

 קרו בחיל לשרת רוצה שהוא לו ברור היה
חיל-האוויר. היתה האלטרנטיבה

 ה- בשנות ארצה עלתה מישפחתו
 רמת־רו קיבוץ חברת היתה אמו מפולין.
 1ש אביו, השומר־הצעיר. חניכת

 לעבוד קבלן הוא אמידה ממישפחה
 ו> עודד בשם תאום אח לעמוס חשמל.
עוזי. בשם ממנו, מבוגר

 מספר הוא שיביו בתקופת בהיזכרו
היחס ועל בבידור, הקשות חוויותיו
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 שלי .המנטאליש
 של נמו ודחה נשם׳

 המובלח נהמה
 נעשו■ השל לשחיטה.

שחה״ ששמה חלש,

 מין ל1ו ושיחות .׳חסי־מין
 ויבוט לא טאבו. ודו

 עסקנו ולא מין, על
 התלבט אחד נל במין.

עצמו״ עם

 אגרסיבי, מטבעי .אני
 עצמי, שצר רדתי ולולא
 שבהם מצבים היו

 ידיים הרמתי נימעט
להרוג״ גם וינולת׳

 אות׳ לוקחים .חיו
 אעז׳, מנים לחקירה,
 רומסים אות׳, נותשים
 ארם הננת׳ אותי.

מאמף

 החלטת׳ מש״ם .בשלב
 את עוד לשחק שלא

 ועשיתי הגיבור,
 התחלתי סוויטשי.

לנאוב״ לבנות, לצעוק,

 נמו לא .בחיים!ה
 שנר, כשאתה בסרט.

 ינול לא אתה
 להסגיר שלא

מידע״


