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צה״ל את דהצעיו הצורך וער האזוח״ם עיסוקיו ער בנשק, רסחו הקשורות

 מגלי־צה״ל ״קו״ן־פישו
 ברעם, את שפט כבר
 וכבר אוחו העניש כבר

 מתבדח
חשבונו״ על

 הרבה מכיר ״אני
 המסתובבים .סוחרים׳

 ומספרים בעולם
 לא עוד אבל סיפורים,

שמי דניאלה ראיינהבחיים׳ אחד כדור מכרו

 ל׳ שיש ..גילית■
 ל׳ ונולדו מישפחה,
 יוצא ואני נכרים,

 יותר קצת וישן לבלות,
לילה״ נל
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 שמן יוחלף אחד שיום להיות מאוד יכול

 ל״שדירות בתל״אביב נורדאו שדירות של
 ומישפחתו פווץ (״פרוייקה") אפרים פווץ".

 פורן של מישרדו השדירה. על השתלטו
 גרים עדי והנכד גילי בתו בשדירה, ממוקם

 בה השכורה, דירתו בשדירה, אחר בבית
 עד היה האמיתי (הבית בתל־אביב גר הוא
 בשדירות נמצאת בירושלים), שבועיים לפני

 ולעצמו, עדה לאשתו דירה וכשקנה נורדאו.
 שדירות תהיה שהכתובת לגמרי ברור היה

נורדאו.
 לדירה עברו הם שבועיים לפני רק

 מאה רק תלויות זה בגלל ורק החדשה,
עוד היתר את בדירה. הקירות על תמונות

 נראת החדשה הדירה לתלות. הספיקו לא
 בירושלים, הדירה של מדוייק כהעתק

 מהמיזרח פריטים בעשרות מקושטת
 שם כששהתה עדה התאהבה בהם "הרחוק,

שנים. שלוש של תקופה בעלה עם
 החדש בביתו נעיד פרוייקה עם הראיון

 על חנה. אמו מות על האבל בשבוע בדיוק
 מיברקי־ הונחו המגולף הסיני השולחן

 חברי־ שרים מראשי־טמשלות, התנחומים
 ממש. של חברים כולם עמך. והרבה כנסת

 בהגנה משרותו החל מאוד, הארוכה בדרכו
 הר״תצופים על פיקוד דרן ,16 בן כילד

 דרך י, יר־ שטח בתוך מובלעת כשהיה
לקצי בבית־הס ראשי כמדריך תפקידו

 בר- חיים של לשכותיהם ניהול בצה״ל, נים
 צה״ל כדובר תפקידו ויצמן, ועזר לב

 שני של צבאי כמזכיר האחרון ותפקידו
 בגין. ומנחם רביו יצחק ראשי־ממשלה,

 מילוי כדי תוך הזאת, הארוכה בדרך
 אומרים ויש - ביותר הטוב הצד על תפקידיו
חברים. אסף הוא - לזה מעבר שהרבה

 אנשים לא הם פרוייקה אצל חברים
 אצל חברים נשמע!" מה ״היי, לו שאומרים

 באמצע להם שמטלפנים אנשים זה פרוייקה
 זה חברים לספר. טוב משהו יש אם הלילה

 אפשר אם תמיד אצלם שמתעניינים אלה
 כואב אם להלוואה, זקוקים הם אם לעזור,

הלב. את לשפוך רוצים הם ואם משהו להם

 כמות ולפי אוהב שהוא אנשים הם חברים
אהבה. של טונות הזה לאיש יש החברים

 נדמה מכרים. גם יש החברים ומלבד
 ושלא אותו מכיר שלא בארץ איש אין כאילו
 האנשים אחד הוא פורן. אפרים הוא מי יודע

 לא שמעולם היחיד, לא אם הבודדים,
 להגיד: נכון יותר אולי השמצה. עליו שמעתי

 אותו, משמיץ מישהו שמעתי אחת פעם רק
 בעיניי. חן מוצא לא הזה ״הפורן אמר והאיש

 וכולם אותו אוהבים שכולם להיות יכול לא
 כולם בעיני חן מוצא והוא לו מפרגנים
 לא עובדות עם אבל כולם." עם ומסתדר

מתווכחים.
ממש. בצמרת היה הוא שנים 10ל״ קרוב


