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א הם אומרות...הה הן אוחרים...מה ה□ אומרות...הה הן אומרים...מה

ליו: ב<ארבל: גדש!ברעם חיי□
ק ..תיאור ״ דו  שר מ
ה מנ האמת!״ של הי

 מתחילים רציניים אנשים גם לעיתון, מגיעה כשרכילות
המתק ברשימה שחברים ב״חדשות" קראתי בה. להאמין

החב אחד למיפלגת־העבודה. הצטרפות על חושבים דמת
 מזב־ל של אחיו ברעם, חיים הוא ברשימה שמוזברים רים

 חברים אילו עם אותו שאלתי ברעם. עוזי מיפלגת״העבודה,
הוחלט. ומה דיבר,
 מימיי סופו. ועד מתחילתו שקר, הוא בחדשות הזה הקטע כל

לי. שיוחס מה את אמרתי ולא הזה, העיתונאי עם דיברתי לא
אותך. ציטט ממש הוא •
 שאמר צ׳רצ׳יל, את לצטט לי תרשי ציטוט, על מדברת את אם

 כל־כך תיאור ראיתי לא ״מימיי כנראה, זאת, כמו רשימה על פעם
האמת.״ של היפוכה של מדוייק

 הצטרפות על דיבורים היו ״חדשות״. את עזוב •
למערך?

 לי אמר לא אחד אף פגישה. התקיימה לא דיבורים. היו לא
 אבל זה. נושא על מילה לאיש אמרתי לא ואני זה, נושא על מילה

 תחליט המתקדמת הרשימה כל שאם כאן לך אומר רוצה, את אם
בחוץ. אשאר אני למערך, להצטרף אחד פה

 המתקדמת שהרשימה הרגשה יש זאת, ובכל •
פעילות. בל־בך ואץ קצת, מתכווצת

מיפלגות
 ברחוב פעילות די ואץ הערבי, ברחוב פעילות די אין נכון. זה

בכנסת. פעילות יש אבל היהודי.
 היא ב״חדשות״, הכתבה אי־נכונות למרות אולי, •

זה? על יחשבו שעכשיו אנשים, לכמה רעיץ נתנה
 המיפלגות שתי בין הבדל אין כמעט שאצלנו היא הבעיה
הגדולות.

הבדל? שום אין •
 מיפלגת־העבודה אבל גרוע, יותר הליכוד נכון. לא זה אולי

 זמן שכל היא שלי ההרגשה לכן איתה. שנלך כדי טובה די אינה
 למיפלגה להצביע הצדקה יש יחסיות. בחירות בארץ שיש

קטנה. שהיא למרות אחוז, ב־ססז אותך המייצגת
להשפיע? דברים, לעשות והכוח •
 בשביל שנצביע רצתה כשמיפלגת־העבודה הגה, יש. ושם פה
 שאום־אל-פחם בתמורה ביקשנו הכנסת) (כיו״ר הילל שלמה
 אגודת־ישראל שגם תשכחי אל הצלחנו. עיר. של מעמד תקבל

קטנה. מיפלגה היא
 כושר■ את להשוות מנסה לא שאתה מקווה אני •

לכושרכם. אגודת־ישראל של הסחיטה
שמי) (דניאלה מנסה. לא בהחלט אני לא,

דו ו5..ם  זה רשעה וו
ה רא ,,ות״ו■□! הונ

התע בן-גוריון בנמל-התעופה תיערך ביום־העצמאות
צב כלי־טיט בה יוצגו בישראל. הראשונה האווירית רוכה
 הקיים וסוג מין מכל וספורטיביים אזרחיים איים,

 ב״לביא" מקרוב להביט יוכלו המתעניינים בישראל.
 אחר- המיושנים. ו״הארווארד" ב״סטירמך ואף וב״פנטום",

 רבים כלי״טייס חלק יטלו שבו אווירי, מיפגן ייערך כך
ושונים.
 שאותו פורח, בלון יהיה האווירי במיפגן הצימוקים אחר

 בימים העורך ארבל, גירעון לשעבר, ״אל-על' קברניט יטיס
 לפתוח והמתכוון פורחים, בלונים להטסת קורס ממש אלה

 יטוס מי אותו שאלתי ישראל. בשמי בלונים להטסת חברה
המיפגן. אחרי הפורחים הבלונים בתוך
 של היפים למקומות מעל תיירים בהם להטיס מתכוון אני
 את ולהפוך לנסות רוצה הייתי השני, בשלב ראשון. בשלב ארצנו,

ובאירופה. בארצות־הברית שזה כמו חדש, לספורט זה
 בלונים ומאות עשרות בארצות-הברית ראיתי •

 וקברניטי חיל־האוויר שטייסי לב שמתי ולא כאלה,
 מטים צעיר מזור כל שם מטיפים.אותם. ״אל״עד׳

המיוחד? הקורם על הסיפור מה אז בלץ.
 אותו. ולנווט בלון להטיס ללמוד יכול אחד שכל נכון זה

 לקבל לנו תעזור אולי רב ותק בעלי טייסים שאנחנו העובדה
לעניץ. רצינית התייחסות מהציבור

בלונים
 בעיקר תלוי ידיעתי, מיטב לפי הזה, הכדור •

 קטנה בארץ מסובן קצת לא זה ובחוזקה. הרוח בכיוון
הגבול? את ועבדת מטר, 100 שלנו? כמו וצרה

 כמעט שאין ולמרות קלה, רוח כשיש רק עולה הכדור
 את לעבור של שהסכנה כך ירידה. על שליטה יש בבלון, מכשירים

הרפתקנות. קצת זה שנשאר מה קיימת. לא הגבול
 גם לפירסומת. האלה הבלונים משמשים בחר׳ל •
כאן?
 כי חבל, קצת זה פירסומת. תהיה לא ולכן מתנגד, השר לא.

לנוסע. באוויר השהייה מחיר את ייקר חוסר־הפירסומת
לכם? יש שבבר לבלון נכנסים אנשים כמה •

וטייס. נוסעים חמישה
והתפע באוויר שהות שעת להם תעלה וכמה •
מהנוך? לות

דולר. 150 בסביבות
מטמיים. באמת זה •
 כאלה, למחירים הרגילים ואירופיים, אמריקאיים לתיירים לא

התענוג. בעד לשלם שירצו ישראלים גם שיהיו לעצמי מתאר ואני
שמי) (דניאלה

 ה,בן להיות גאה ״אני
של׳!״ ו-האחיין של׳

התיאט בימאי של בנו לוין, בן השחקן חוגג אלה בימים
משמ מאורעות כמה לוין, חנוך של ואחיינו לוין דויד רון

חים.
 על עלה לראשונה - ושנית יום־הולדתו, את חגג ראשית

מיסחרית. הצגה במיסגרת הבימה קרשי
 (״נגוע״ מבטיחה קולנועית כתגלית התפרסם לכן קודם

 כחייל ושיחק הקטנה"), ו״המתופפפת גוטמן, עמוס של
 שוחחתי הצגות־הרצה, של אלה בימים בתיאטרון־צה״ל.

 ״יתומים" בהצגה היתומים אחד דמות את המגלם לוין, עם
בבית־לסין. המועלית

לתיאטרון? מקולנוע לעבור ההרגשה איך •
אינטנ יותר הרבה עבודה כרגע עובד אני נפלאה. הרגשה

סיבית.
 מבחינתך העיקרי ההבדל את להגדיר אתה*יכול •
השניים? בין

תיאטרון
 קיים, זה — בתיאטרון רוטינה. של עניין בכלל אין בקולנוע

 כל זאת לעשות יכול אני בתיאטרון שלילי. במובן דווקא לאו אבל
מחדש. פעם

אלה? מוקדמים בשלבים יותר לך קוסם מה •
 ללמוד רוצה אני הקולנוע. תחום זה במיוחד לי שקוסם מה

משתנה. בעצם זה שנים כמה כל תסריטאות.

 מישפחתך. את להזכיר מבלי איתך לשוחח קשה •
בו? שבחרת העיסוק מתחום מרוצים במישפחה

 אולי, בשימחתי. שמחים הם ליברליים. מאוד אנשים הם הוריי
 של שבבית כמו זה יותר. שמחים היו — עורך־דין הייתי אילו
 זה לכן תיאטרון. ושותים אוכלים אצלנו ברפואה, מתעניינים רופא
שלי. לדוד גם כן, טבעי. להוריי נראה

 מסייעת של״ וה״אחיין של״ ״הבן שאתה העובדה •
הקאריירה? בקידום לך

 שאני מה וזה הזאת, מהמישפחה באתי אני לאמר. לי קשה
 אותי ימכרו סרט או הצגה כל של ציבור שיחסי לי ברור מכיר.
 אני כך בי, גאים ודודי שאבי כמו אבל של״. כ״אחיין או שלך כ״בן
 עליו להערים מדוע — ישר שביל לפניי יש אם בהם. גאה

ברק) (דפנה עקום? וללכת מיכשולים
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