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עתיקה מכונית

 כדב־ באושר״ -נשואה עצמה היא
 וככה הטובה, לחברתה דואגת אבל ריה,
 נהדר, נראית ,42 בת -היא כותנת: היא

 נסיה איבפתניקיוק אקדמאית, רווקה,
 קטנה רירה הספה, של השמאלי לצד

 רדד הקשר עחיקד״״ מכונית בירושלים,
.91080 ירושלים ,8048 ת״ד תמי,

★ ★ ★

ר טנ ר ה פ צ רי ל
 לה אומרים רווקה, ,32 בת היא
 נאה, חטובה, חתיכה, טוב, נראית שהיא
 כן לפני בפירסום. עוברת מטר. 1.65

 בער הסח טיילה הרפתקנית, בתיירות.
 הצפוני, בקוטב שנה כמשו גרה 2לנ

בנורווגיה.
 וגם לשחות אוהבת טניס, משחקת

 שיש בתנאי ריצת־כוקר, לרוץ אוהבת
 לפ־ לבד. לרוץ משעמם כי פרטנר, לה

במיס מתעניינת שירים. כותבת עמים
 כ?ד״״ למדור מעולם פניתי -לא טיקה■

 נגד. -הייתי בטלפון, לי אמרה היא
 כאלה למרורים שכותב שמי חשבתי

 האחרונה בתקופה אבל דפוק. בטח וצא
 הטלוויזיה, עם עצמי, עם מדי יותר אני

אמר טוב. לא חה העיתונים, הווידיאו,
ככה.״ להימשך יכול לא שזה לעצמי תי

 שלר- מיספר־הטלפון את לך אתן
 ותשכנע ),18/88(על אותי תשאל אם

 שיגרתי, לא מעניין, נחמד, שאתה אותי
.30וד את עברת וכבר

★ ★ ★

 שאתם כסי בטלפון״, ״רותי
 ב* כתמיד יודעים, כבר בטח

221017.
★ ★ ★

ד ב ה ל ב סי מ ב
משו בשבילכן לי יש בנות, תשמעו

 בטלפון, לי הקריא הוא וככה אמיתי. רר
 פעם מרי מוציאה כשאני הכתבה, בקצב
ידע ־לא והתפעלות: הנאה של קולות

במ לברך עמדת ממתינה, את שלי תי
 שהיום תמיד כמו ציפית בפינה. סיבה

 ות־ שלום, אומר אחייך, אגש, סוןי־סוף
אוה את שגם ובסבלנות בפתיחות עני
על וחיה ואמנות, סרטים מוסיקה, בת
ב שופן ומנגנת הצמחונות, תורת פי

לספר. יודעת הקטן הנסיך ועל פסנתר,
 לאהבה מחכה ולצר, חושך -שונאת

 את בעיניי ותחפשי הומור. ואוהבת
 צו- רוקד, במרכז, כרגיל אני או האור,

 לא אך עוגנים, מחן ח. הזמן כל חק,
 אז לכר. ובעצם מהחכרה אחד נאחז.

 וצפיפות, רעש בלי לראשונה הפעם,
היכרות.' לעשות ההזדמנות זוהי

ה יפת מ  פלוס־ גרוש ,37 בן הוא ג
על אותי שאלי מטר. 1.70 שניית

. ״■,״׳8י . .

שית. שבת נ □ו
 מאוד, מטופחת מאוד, גאה היא

 כחולות, עיניים בשיער, כלוגרים פסים
ת שי  בת מטר, 1.60 דקת־גו, מושכת, נ

 כהר- צעירה ומרגישה נראית אבל ,38
 אוהבת אני עצמי, עם שלמה -אני בה.
 -מסובבים לי. אמרה היא עצמי,' את

 שלושה לי יש כרחוב. הראש את אחריי
 נראית ואני מקסימים, גדולים, בנים
אחותם." כמו

בתוכנית. גירושין בנפרד, חיה היא
מת הרי שנית. להתתתן מעוניינת לא

 אומרת, היא ילדים, בשביל חתנים
פי חבר, רוצה היא לה. יש כבר וילדים

ת מעדי רוצה. אשה שכל מה אהבת נו
 חזת בשל, גבר ,45 עד 40 בן אותך פה

 לא לא.כבד״, צעירת רוח נעל תומך,
 אותי שאל קרחת. לא כרס, לא נמוך,

).20/881 מיספר על

שר, ע1ר או נ
 הכלכלי, נשטח אקדמאי ,31 בן הוא

 1.80 מעל גבות' חיפאי, בלי, גרוש
 לו חשוב הכי ספורטיבי. נאה, מטד,

 לדרוך לא מגע, אושר, שיהיה בחיים:
 בעניץ הוא להצליח. להתפתח, במקום,

 רית יפת ,28 עד 21 בת עם רציני קשר
 זה בי כעצת מאוד, מטופחת מטופחת.

מו הוא בקילומטרים, המרחק לו. חשוב
 יהיה הכל אם בעייה. יהווה לא לי, דיע

 שאלי יגיע. כבר הוא בסדר, כל־כך
 ).21/88(מספר על אותי

★ ★ ★
 איכילוב, של המרכזנית רינה,

 אותה שאלה שמישהי לי סיפרה
 את לקבל ״אפשר בטלפון לא״מזמן
 בזה, דבר אין תחת!״ מחלקת

 בדיוק! רוצה את מה רינה, אמרה
 הקול, שאל בעלי!״ שובב איפה ״אז

 טהורים.״ ניתוח עבר ״הוא
★ ★ ★

ם נאמנות ד א ל
 ערבי צעיר מחמוד, שארב אבו -שמי

 להקים מעוגיץ הארץ, מרתם בדווי
וה העדות מכל וחברות חברים קבוצת
 כותב. הוא תבונית״ אותן בעלי דתות

 מסירות, לאדם, נאמנות בסו ״תכונות
 בזולת התחשבות מצפון, אישי, קסם

 אנשים עם מזדהה אני צדק. אהבת
 את אוהד יכולתי, ככל עוזר במצוקה,
הארת זכויות למען האגורה
לה גובל וכך קשר, איתי צרו -אנא

 דברים יחד לעשות גובל להבנת גיע
 ולאחרית לשני אחר נעזור חיוניים,

קריית- ,566 בת״ר הוא מקרוב.״ נכיר

ס במו סי רכ א
 צעירות״ מחפש לא אמיתי -גבר

 בשלה, אשה מחפש -הוא לי, אמרה היא
חור שלושה סריה, גרושה היא כמוני.״

 נאה, לשלושה, אם נסך־הכל, שים
 מסד, 1.62 תמיד, מטופחת אלגנטית

עק על תמיד יותר, גבוהה נראית אבל
 מגילת צעירה ומרגישה נראית בים,

בכירה. ניהולית במישרה נושאת .54
בכ צעיר, בחור לה אמר מזמן לא

ת  -את ותוכניות כוונות שום בלי נו
 את אהבה כולן, כמו וחית יפהר כל-כך

 שכולם בקול־רם, ״תגיד לו: ואמרה זת
 טובת״מזג, אנשים, אוהבת היא ישמעו,״

 את רואה תמיד שימחתחיית הרבה
כהגד כיף, של אשה המלאה, הכוס חצי

רתה.
 הרפת־ מחפשת לא יושר. לה חשוב

 גדול בית לה יש ללילה. אורה לא קות,
רהי בעצמה, עיצבה שאותו ומטופח,

 מדרגות מיוחדת, אווירה לבנים, טים
 בבית אלכסיס כמו ״אני לגג. המובילות

 חיוך. שומעת ואני אומרת, היא שלי,״
).22/881 על אותי שאל

★ ★ *
הר דהנחיר אז

 מה את לצערי, מצאתי, לא -עור
 בן רווק -אני כותב, הוא מחפש,״ שאני

 נאה מטר, 1.70 מגילי, צעיר גראה ,28
 נתתם עוסק בינוני, גוף מיבנה מאוד,

נש התר מתעגיץ ־0!האלקטרוניקה,
 כן סימפטי, סולידי, טיפוס הרוחני. טח

 לסת־ נלב מקום הרכה עם רגיש, מאוד,
אימת

הטו רצוי יפה, צעירה, אותר ״רוצה
 ראש עם כגת רגישה, ואסתטית נה

 אך לקבל, שאוהבת רומאנטית פתוח,
 אותר לאהוב רוצה להעניק. גם יורעת

לש בלי אותך להוקיר להיצמד, בלי
 לפלוש, בלי אלייך להתקרב פוט,

או לעזוב ורישות, ללא אותך להזמין
 בלי אותך לבקר אשם, רגשות ללא תך

 הוא להעליב.״ בלי לך לעזור להאשים,
שת מבקש תל־אביב. ,31822 בת״ד
 רוצה לא את אם מיספר־טלפון. ציעי

).23/88(על אותי שאלי לכתוב,
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י—פחד־מוות!״ פוחד י1א בשטחים, ״כשאני —
)16 מעמנד (המשך |

 האדם בין להפריד אפשר
הצלם? לבין הפרטי

כן•
 צלם שאתה חושב אתה •

אובייקטיבי?
כן. בפירוש

אובייקטיבי? צלם יש •
 אי־ בשטח. שקורה מה את מצלם אני
 ללכת אי־אפשר הכל. לצלם אפשר
 מדוע להבין ולנסות אבן שזורק לילד
 ואחר־ עושה, שהוא מה את עושה הוא
 מדוע להבין ולנסות לחייל ללכת כך

 אבן, לזרוק מהילד למנוע מנסה הוא
 שקורה מה הוא בסיסי הכי הדבר לכן

מצלמים. זה ואת הרגע באותו בשטח
 אין אם מהומה, אין אם אבל •

 זה כי מצלמים, לא אז הפגנות,
סיפור. לא

 אם אבל מצלם. לא אני כזה במיקרה
 אז שוממת, והעיר שביתת־מיסחר יש

מצלם. אני
רו ובשידורי-הטלוויזיה •

רגעי את רק זאת, בכל אים,
השקט. את לא השיא, !

 חצי של בחדשות ויזואלי. מדיום זה
אידו 15 בממוצע להכניס צריך שעה ן
 בשתי אפשר איך אז וכתבות, עים ׳

 להציג מנסים שלם? סיפור לספר דקות
ביו האובייקטיבי באופן הדברים את
 מה אין ויזואלי, כלי זה אבל תר,

הרשות. גם וזה לעשות,
■ ■ ■

 את יסגרו אם יקרה מה •
 לסיקור הכבושים השטחים

תיקשורתי?
 אותי ששאלת קשה הכי השאלה זו
 שאשמע אומר לא אני עכשיו. עד

 אשמע שלא אומר לא ואני הזו להנחייה
 לפני הרבה לחשוב יצטרך הצבא לה.

 זה שרירותי. באופן שטח יסגור שהוא
פעם. מדי היום נעשה
 זה שטח, סוגרים אם אבל •
להסתיר מה להם שיש אומר לא

שם?
 מתרחש מה בערך יודעים אנחנו

 לפני בו היינו כי סגור, כשהוא בשטח
 את שסגרו הראשונים ביומיים שנסגר.

 הרוגים, שיבעה שם היו חברון איזור
לדע מצלמה. אף במקום שהיתה מבלי

 לא האיזור את סוגרים היו לא אם תי,
 הזה בעניין ההוכחה וחובת הרוגים. היו

שר־הביטחון. על או הצבא, על מוטלת
זר, היית שאילו חושב אתה •
אח מרגיש היית ישראלי, לא

רת?
הסיפור. עם לחיות קל יותר לי היה

•במה? !
הזדהות. של בעייה לי היתה לא
 שכל קודם אמרת אבל •

 הכפולה הנאמנות של הסיפור
קישקוש. הוא

 אלה הם שלי האחים זאת, בכל אבל,
המעו וזו מבשרי, בשר הם שיורים.

 המצב בסיפור. לי שיש היחידה רבות
 בלתי־ הוא בו נמצאים שהחיילים

 זר, מצוות חלק הייתי ואם אפשרי.
כלום. לי אומרים היו לא שלהם הפנים

באיראן? גם היית •
לא כלל וזה באפגניסתאן, באיראן,

 לי היתה לא זר, כתב הייתי שם לי. הזיז
 קשים במצבים שם והייתי בעייה, שום

מאור.
 בזמן ,1979 בשנת באיראן הייתי

 סי־ב׳־ מטעם חודש שם הייתי ההפיכה.
 אחרי קצת הייתי ובאפגניסתאן אס.

 הייתי שם גם ,1980ב־ הרוסים פלישת
חודש.

היה? זה ואיך •
 מאשר מסוכן יותר הרבה היה באיראן

פה.
בחינה? מאיזו •

 שם אבל חם. נשק היה הצדדים לשני
 מהרגע בסך־הכל. שבועיים לקח זה

 לשיל־ עלה שהוא ועד הגיע שחומייני
שבועיים. בסר־הכל עברו טון,
ישראלי? שאתה ידעו האם •

ב ידעו. לא באפגניסתאן גם לא.
היש המישלחת את צילמנו איראן

 יוצא הייתי טהראן. את עוזבת ראלית
 אחזור אם יודע הייתי ולא מהמלון

 לקרות, עומד מה יורע אני פה בערב.
 עוצרים היו שם חי. אני איפה יורע אני

 קנה מצמידים במחסום־דרכים, אותנו
תעודות. ומבקשים לראש
היית? עוד ואיפה •

ביוון, במצריים, מקומות: מיני בכל

באירופה. בתורכיה,
העבודה? את אוהב אתה •
שלי. בדם זה
בחופש? וכשאתה •

 בארצות־ האחרונה בפעם כשהיינו
 פותח ומייד בבוקר קם הייתי הברית,

 הסי־ ,החדשות בערוץ הטלוויזיה את
 שנה לפני קורה. מה לראות כדי אן־אן,
 מקשיב הייתי ושם באילת בחופש היינו

ברדיו. והערב הבוקר ליומני
 ביותר החשוב הצילום מה •

שלך?
 איך ראו שבו הגגות, של הצילום

 מהגגות. מפגינים על יורים חיילים
 של שינויים היו הזה הצילום בעיקבות

בשטחים. באש פתיחה הוראות
 של הצילום הוא השני והצילום
שה חושב אני שיורים. המתנחלים

 הציבור למודעות הכניס הזה צילום
אח ולא חמושה יהודית מליציה שיש

ראית.
 שינה זה הועיל, וזה •

משהו?
 יותר פיקוח היה מסויימת במידה

 שמתנחל היות אז, עד שהיה ממה הדוק
 עצמו, את להסביר צריך עדיין שיורה

 הצילום של התוצאות אחת אולי וזו
 לפני היו האלה הצילומים ושני ההוא.

 שלהם והחשיבות שנים, שבע או שש
ההיא. בתקופה היתה
 מראים לא לדעתך מדוע •

 מה את הישראלית בטלוויזיה
בחו״ל? שמראים

מחו סובלת הישראלית הטלוויזיה
אמביציה. וחוסר אמצעים סר

 צנזורה גס שם יש האם •
פנימית?

 יותר פטריוטים להיות מנסים הם
 הם בציניות. זה את אומר ואני מדי,

 להראות מתפקידם זה שאין חושבים
באמת. שמתרחש מה את

 שאתם אירועים יש אבל •
ביחד? מצלמים

 צוות אף ראיתי לא השבוע מעט.
את מלבד הישראלית. הטלוויזיה של
 צמיג וצילמו עמדו הם ברמאללה. מול

 מהומות היו שבאל־אמערי בעוד בוער,
 לא שכמוה הלוויה היתה אחר ובמקום
 שהם חושב אני זמן. הרבה ככר ראיתי
 את לסקר כדי אבל ומשתדלים, מנסים

 של פריסה היום צריך שקורה, מה כל
להם. אין זה ואת צוותים שישה־שיבעה

 שולחים זאת בכל הס אבל •
 מה אז יום, בכל צוותים כמה

ההבדל?
 ואנחנו יותר. טובים אמצעים יש לנו

 מפוקפקת עצמאית צנזורה עושים לא
 אנשי־חדשות לא הם במקום. שאיננה
 מצויינים, אנשי־מיקצוע שם יש טובים.

 מסורבל, כבד, כל־כך גוף זהו אבל
 כפולות, במרכאות ופטריוטי, ממלכתי

 את לתער היום מסוגלים לא שהם
ביותר. החשוב הסיפור

ס ח בי  דובר להתבטאות •
הכנ של בוועדת-החינוך צה״ל

לש שמנסים חושב אתה סת,
דמכם? את פוך

 זה לדעתי יצליחו. שגם מפחד אני
 מקליט או שצלם עד זמן של עניין רק

כדור. יקבלו
 עוד התחילו הדברים אבל •

במילחמת-הלבנון.
 צה״ל דבר, של בסופו אז, אבל נכון,

התיקשורת. בלחץ גם משם יצא
 שהתיקשורת אומרת זאת •
רב־משמעות? גורם היא

בוודאי.
המ שכל אומרת זאת •

צודקים? נגדכם בקרים
ההח את שמקבלים אלה הם אבל
 כלום. מחליטה לא התיקשורת לטות.
 מקבלים ההחלטות את דבר של בסופו

העי ולא הצלמים לא הפוליטיקאים,
תונאים.

 מי שצודק חושב אתה •
שמא שהתיקשורת שאומר

לנית?
 אני אם שהתיקשורת, חושב אני

 בהחלט היא תווית, לה להדביק צריך
 לא התיקשורת שוב, אבל ימנית. לא

שב חושב ואני החלטות, מחליטה
 מדי יותר מייחסים ובכנסת ממשלה
 לא עוד שלי צילום לתקשורת. חשיבות

 לומר אפשר שאי מה אחד, אף הרג
 של או שר־הביטחון של ההחלטות לגבי

 צלמים בסך־הכל אנחנו הרמטכ״ל.
ומקליטים.

שף ד חו ם1ה ארי ד
ה־ יום־הולדתו בירושלים, ♦ נחוג

 עיתונאי(הארץ) מרגלית״ ח של 50
 (ערב־חדש). תוכניות־טלוויזיה ומנחה

 לשלוש ואב תל־אביב יליד מרגלית,
 בהעו־ העיתונאית דרכו את החל בנות,

 היתר: ספרים(בין כמה חיבר הזה, לם
 נתפרסם אך השרי), בכלא צנחנים
 שנים, 12 לפני חשף, כאשר במיוחד
 את בוושינגטון, הארץ כתב בהיותו
 גילוי רבץ, לאה של הדולארים חשבון

 את אז הישעה רבץ שיצחק לכך שהביא
 הממשלה. מראשות זמנית, עצמו,

• • •
ש ר חזב ש ה ט־ ק ס ק

הופע בעת בלוס־אנג׳לס, ♦ נחוג
 רודולך של 50ה־ יום־הולדתו שם, תו

 שעבר הרוסי רקדן־הבאלט נוראייב,
 -י• רווק נוראייב, שנים. 27 לפני למערב
 רבות על־ידי עדיין המחוזר ניצחי,
 המיסחרי ושסימלו חוג־הסילון מנשות

 שאותו מעור, העשוי כובע־הקסקט הוא
 הופיע קבע, דרך כמעט חובש הוא

 בעל הוא עתה פעמים. כמה בארץ
 ימיו רוב את כי אם אוסטרית, אזרחות

 ׳■* מחזיק הוא שבה בפאריס, מבלה הוא
האח דירותיו(השתיים משלוש באחת
 הצרפתית בריביירה חווילת־פאר רות:

 אוסטריה). בירת בווינה, ודירת־יוקרה
• • •

ר ס האחים ב
 הכבד, מסרטן בקאהיר, ♦ נפטר

 ירר ערפאת, מוסטפה ,65 בגיל
 ובכור הפלסטיני המכוניות מועדון

 יו״ר ערפאת, יאסר של אחיו ששת
 ירושלמי, סוחר של בנו ערפאת, אש״ף.

 מאחיו אחד כמו שנה, 40 זה בקאהיר חי
 הסהר יו״ר ערפאת, פאתי האחרים,

הפלסטיני. האדום

המתנה אמר
 שבגליל בנאות־מרדכי ♦ נפטר

 * אלוף ,65 בגיל מהתקף־לב, העליון,
מפקד חיל־השריון, מוותיקי לנר, ח

►

ומפ במילחמת־העצמאות פלמ״ח גדוד
 ► מילה־ של בקרבות־הבלימה אוגדה קד
 ברמת־ ,הסורים מול יום־הכיפורים, מת

 ״ שהעפיל אוסטריה, יליד לנר, הגולן.
 המחלקה איש היה ,17 בגיל ארצה

 גרמניה יוצאי (פלמחגיקים הגרמנית
 שהוצגה לגרמנים), שהתחזו ואוסטריה

 קווי מאחורי הבריטי הצבא על־ידי
 מילחמת־העולם של באירופה הגרמנים
 יחידות במיסגרת בהם ולחם השנייה

 אחרי ביוגוסלביה. טיטו של הפרטיזנים
 לשלושה אב לנר, עסק מצה״ל שחרורו

 _ העבודה מיפלגת ניצי בגיבוש בנים,
בקיבוצו. הכותנה ובגידול עיחרדז (חיג

ת םהפן־ רו ב ה ה
 ,73 בגיל בירושלים, ♦ נפטר
וזקי מטיפים משורר טרפי, יהושוע

 טן־פי, ומתרגם. עיתונאי(הארץ) פים),
 קישי־ הרוסית בעיר־הפוגרומים שנולד

 בוד־ כיהושוע השחיטה"), (״על גב
 מהיפוך העברי שמו את יצר שטסקי,
 עיסוקו(פי־טן). את המרכיבות ההברות

 ילדיו משלושת שניים ששכל טן־פי,
שנפ ובת במילחמת־ההתשה שנפל (בן

 פועל בצעירותו היה בנעוריה), טרה
 40ה״ ובשנות מורה בשרון, פרדסים

 העברי הצבעוני עיתון־הילדים עורך
משז. מיק׳ הראשון:

2638 הזה העולם

)1973(
הפרטיזנים אצל פלמחניק




