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ושיתות־נשק!״ מאשו

 גידול על חודשים כמה כל מראים המישטרה דוחות
 ביותר הרב הגידול אונס. רצח, שוד, מיקרי יותר בפשיעה.
 האזרחים מתגונגים כיצד המרכז. באיזור הוא בפשיעה

 של הנשק מחלקת מנהל את שאלתי הזאתו המכה בפני
 על אזרחים של התנפלות יש אם דרבי שאול להב, חברת

עצמית. להגנה כלי־נשק
 וזה בכלל. נשק קונים לא כמעט מאוד. אותך לאכזב הולך אני

 נשק לקנות שאי־אפשר מפני אלא רוצים, לא שאנשים מפני לא
 שלא כמעט ובמישרד־הפנים ממישרד־הפנים, רשיון ללא

כאלה. רשיונות מאשרים
 איזה אין האם מאשרים. לא אומרת, זאת מה •
נשק? לשאת רשאי מי חוק

בזמנו, הילל, שלמה השר אבל כתוב. חוק זה אם יודע לא אני
 מבעיות סבל ושלא תעודת־יושר בידו שיש אזרח כל כי אמר

 במישרר־ אבל במדינת־ישראל. נשק לשאת זכאי פסיכיאטריות,
הזה. החוק את שחוסמות הגבלות מיני כל הוצאו הפנים
 היכולה תל־אביב, תושבת כאזרחית, אני, אם •

 לא עצמית, להגנה נשק מכקשת תעודת־יושר להציג
לי? יאשרו
 שאת להוכיח יכולה את כן אם אלא סיכוי, שום כמעט לר איז
 צה״ל עובד אזרח שהוא אדם, מזמן לא אצלי היה בשטחים. נוסעת

 לממונה פנה הוא לו. וסירבו אקדח לקנות ביקש הוא שנה. 30 כבר ^
ל ע  עומד לא שהוא לו נאמר ושם בארץ, הנשק רישוי ~

 הם ועכשיו למבקר־המדינה, ופנה התעקש הוא בקריטריונים.
מתכתבים.

 ומפחדות לבד הגרות בודדות, נשים עם מה •
מאשרים? להן — משודדים

 עבורו שגם מדמיע, גז לקנות להן מרשים לא. אופן בשום
רשיון. צריך
נשק? מוכרים אתם למי כך, אם •

 וגם ולמוסדות. לגופים או בשטחים העובדים לאנשים בעיקר -
ליום. מיום ופוחת הולר זה

ממוצע? אקדח עולה וכמה מדמיע גז עולה כמה •
 ועד דולר 120מ־ החל יש ואקדחים דולר 19 עולה מדמיע גז

אין. רשיונות רק דולר. 700ל־

פזרת: אורי
 עבשיו שנענשים ,.מ
הטרוויזיהר צופי הם

*

 הזמן, זה עליי, האהובה שהתוכנית בעיתונים קראתי
 עיסוקיי מכל התפניתי בערב השני ביום לטלוויזיה. חוזרת

 קרה לא אבל עברון. רם את לראות המסך מול והתיישבתי
קורה. מה אותו ושאלתי פורת לאורי טילפנתי מייד כלום.

זכותם. וזו דיון, ביקשו הם עכשיו. בזה דן המנהל הוועד
שוב? התוכנית את לראות שלי הסיכויים מה •

 המנהל הוועד שאנשי מקווה מאוד אני מאוד. טובים סיכויים
 מבין ביותר מהמוצלחים שניים על לוותר שאי־אפשר יבינו,

 המחיר. מלוא את עליה ושילמו חמורה עבירה עברו הם העובדים.
 להם מגיע לא ספק שללא הטלוויזיה, צופי הם עכשיו שנענש מי

עונש.
 את יאשר לא המנהל הוועד זאת בכל ואם •

מחדש? התוכנית שידור
 נכון, יותר זה. את לעשות לעצמם להרשות יכולים לא הם

 התוכנית על לוותר לעצמה להרשות יכולה לא הטלוויזיה
עברון. ורם כהן נאווה הכוכבים, שני על או המצויינת

אלתרמן: אדה
 עדיין .,בעובי־השיוה

באי!״ .ערב את שוים

 הזמר פסטיבל אלינו חוזר היעדרות, של שנה 15 אחרי
 מאירוע חלק יהיה הפסטיבל הישנה. במתכונתו העברי
 האירוע בימאית באוגוסט. 14וב־ 13ב־ בערד שיערך כולל,
 החליטו מדוע שאלתי ואותה אלתרמן, אלה היא כולו

שנה. 15 לפני כבר ביטלו שאותו פסטיבל, לחדש
 פשוט אותו. לבטל החלטה היתה לא שמעולם היא האמת

 ופחות פחות הפר הוא וככה האירופי, לאירוויזיון אותו קישרו
האירופי. בשוק להצליח מנסה ויותר ויותר עברי
החידוש? רעיון את הגה מי •

 וכשחזר הפסטיבלים, בזמן הארץ את שעזב היימן, נחצ׳ה
 על־ידי גדולה בהתלהבות התקבל שלו הרעיון בחסרונם. הרגיש

כאחד. והמבצעים היוצרים
 באירוויזיון, שזכה ״הללויה״, מדוע לי תסבירי •

עברי? זמר איננו
 אותו וששרים מעמד שמחזיק מה זה עברי זמר איכשהו

 בשנים מחודשת פריחה להם שהיתה בציבור, בערבי־השירה
 אודם ואת בא ערב את היום עד שרים האלה ובערבים האחרונות.

ההוא. לזמר געגועים יש כנראה, הללויה. את ולא תפוח
השנה? בתחרות ישתתף מי •

 אצל מראש הוזמנו השירים 14 כל תחרות. תהיה לא זו השנה
 כמו יצליח, הפסטיבל אם ידועים. ותמלילנים ידועים מלחינים
 פסטיבל, להיות יחזור הוא הבאה מהשנה החל אז מקווים, שאנחנו

 לשלוח יוכל אלמוני וכל הראשון, המקום על שירים מתחרים שבו
שיר.
המבצעים? יהד מי •

כהן, מזי למיניהם. האירוויזיונים עם מזוהים שלא אלה דווקא
וטובים. רבים ועוד ליבנה חני מרוז, גיא כהן, נתן

 של גולת־הבותרת יהיה שהפסטיבל מבינה אני •
יהיה? עוד מה ומוסיקה. שירה ימי שני

 להקות־רוק, של הופעות להקות־זמר, של רבות הופעות יהיו
 שירה הרבה תהיה מחודשת. היא שגם להקת־הנח׳׳ל, של הופעה
 תרמו אשר משוררים, של כיתבי־יד תערוכת ואפילו בציבור
השנים. במשך העברי לזמר נכבדה תרומה

שמי דניאלה


