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מקורנו!״ טוב יותר

 מאיר האקס״אופנוען את ראיינתי שבועות שלושה לפני
 ממישרד־התחבורה קורפו חיים את להוציא שדרש פרל,

 כה תיקוותיו התגשמו איך חשבתי, מוזר, זה האין לאלתר.
הכוונת. על אצלו נמצא עוד מי לברר ורצתי מהר,
 שלך התחזיות מזל־טוב: לך שמגיע מבינה אני •

מזג־האדויר. חזאי של מאלה יותר מהר התאמתו
בתחזיות. ולא בשאיפות, מדובר אבל רבה. תודה

 אתה שגם או קבוע, באופן בנבואות עוסק אתה •
מופתע?
 מדובר היה כאן אבל כזאת, בהצלחה לנבא ויכולתי הלוואי

 עובדה האופנוענים. רוב של אלא בלבד, שלי היתה שלא בשאיפה
 מישרד־ מדיניות על למתוח כנס־חירום, יזמו אפילו שהם

התחבורה.
 מימה החדש, משר־התחבורה מבקש היית מה •

קצב?
 מחיי־ סטאטיסטיקות לפירסום שידאג באופנוענים. שיתחשב

אופנועים. מעורבים שבהן תאונות לגבי קות

תחבורה
מישאלות? עוד לך אין צנוע. אתה •
מי להוריד בקשות. כמה לי יש לזה, להיכנס מתעקשת את אם

 הם שגם המכוניות, של למיסים אותם ולהשוות אופנועים על סיס
 אביזרי־בטיחות על המיסים את להפחית חשוב, ויותר גבוהים. די

 מגיני־רוח, מגיני־רגליים, חליפות־מגן, קסדות, כמו לאופנועים,
 שפוגעים במי הרין את להחמיר גם צריך ציוד־בטיחות. שאר וכל

בתפקידו. לקצב הצלחה מאחל אני מזה וחוץ באופנוענים,

מימהו? להזיז יכול •מהוא מאמין אתה •
מקורפו. טוב יותר יהיה אחד כל
החדשה? לשנה לעס-ישראל להגיד לד יש מה •

לאופנועים. שיעברו
 •ממישהו הושיב אתה למה לא־נוח. גשם, קר, •
לדבר? מהמשוגעים חוץ שלך, הרעיון את יקבל
סנדלי־דנבר. על עדיף בטח זה

אין  לאור תחזיות, לעיסקי להיכנס כוונות לך •
האחרונה? הצלחתך

 לפרט המקום לא זה אבל בזק. לחברת תלונות לי יש עכשיו כן.
סיררת־כתבות. לכתוב אפשר בזק עם שלי הסיפור על אותן.

זחבבל) (אורית

עדה ,.ער ו ג הו או ד  ל
,,רמשמדת! רישדארים

 12 בת לאומית ליגה - בישראל זרים כדורגלנים שיתוף
ת ארצית ליגה - קבוצות  הפכו אלה שינויים קבוצות. 16 ב
או אישרה ההתאחדות״לכדורגל שהנהלת אחרי עובדה,

 ההחלטה ).90/89( הבאה בעונה לתוקפם ייכנסו הם תם.
 העונה בתום שנתיים. של לתקופה קולות, ברוב התקבלה
 רק אליה ותעלה קבוצות, שלוש מהלאומית יירדו הקרובה

הארצית. מהליגה האלופה - אחת
ת הנהלת  שיבעה ובה חדשה, ועדה מינתה ההתאחדו

 זרים שילוב על לפקח יהיה שמתפקידה חברי־מרבזים,
 מלוא את יקבל זר שחקן שכל לוודאי עליה בלאומית.

 הפועל של שחקן־הכדורגל לוי, גיא ובזמן. המשכורת,
 על מגיב בר״אילן, באוניברסיטת הלומד פתח״תיקווה,

: הישראלי. בכדורגל שיהיו החידושים
 הרמה לעליית ותשובות פיתרונות פה לתת מנסה ההתאחדות

ל וקהל*סבקריס הבקעות־שערים, יותר ליגודהכדורגל: של ח  ג
 שלצערי פיתחגות, מהמותן שולפת ההתאחדות למעשה, יותר.

 הם אם רב ספק לי יש הישראלית. במציאות עצמם את יוכיחו לא
נועדו. שלשמה המטרה את ישיגו

א, אנ  הלאומית כשהליגה יקרה מה תפרט. •
קבוצות? 12 רק תבלול

 אומר זה •אין אך טובות, קבוצות יותר יהיו הבאה בעונה
 קשור אינו קבוצה של פוטנציאל שערים. יותר יובקעו שבהכרח

 פתח־תיקווה הפועל קבוצת למשל, קהל־המבקרים. בגודל בהכרח
נמוך. קהל־המבקרים ושיעור כקבוצת־צמרת, נחשבת

כדורגל
ה מ הנד בעונה יותר גדולה ארצית ליגה לגבי •

 חשובות החלטות שתיכננו משום ייפגעו, זו בליגה הקבוצות
 על שידעו לפני — שחקנים רכישת כספיות, השקעות כמו —

 לעלות הארצית כליגה קבוצה של הסיכוי הללו. ההחלטות אישור
משמעותי. באופן יקטן ללאומית

זה? לצעד יתרונות יש האם •
 מפני יותר, למעניינת תהפוך הארצית שהליגה חושב אני

 יהיו שלה העליון החלק ובצירוף קבוצות, שלוש אליה שיורדות
ומושך. מעניין למאבק יביא זה חזקות. קבוצות שבע בערך בה

מע הזרים השחקנים של לקליטתם הפיתרונות •
שיים?

 לחזק ינסו קבוצות מעשי. לא פשוט זה כי אותי, מצחיק די זה
 להן יהיה לא אבל מעולים, זרים שחקנים רכישת על־ידו רמתן את

 יצליחו שהן מכאן הכוכבים. עבור סכומי־העתק את לשלם מאיפה
 הרמה תעלה לא ובכר יותר, בינונית ברמה זרים שחקנים לרכוש

 לשחקנים תדאג שהוועדה מציע אני הקבוצות. של המיקצועית
ובזמן. משכורתם את קיבלו שלא הישראליים,

להתאחדות? שדר עוד לך יש •
מב ואני יפות, ובסבו״פנים בחמימות נקבלם זדים, יבואו אם

רכטמן) (עורר זאת. שאקיים טיח

ה הד״ר בי ר: טו ר ל
 זה סיגויה נטולת ״סיגויה

הטרט!״ נטור המלט נמו
 ממה המעשנים את לגמול הכללי המאמץ במיסגרת

 סיגריה לארץ אלה בימים עלתה אוהבים, כל״כן שהם
 סיגריה. ממש שאינה אבל סיגריה, כמו הנראית חדשה,
 של מקומו אף פילטר, אינו והפילטר טבק, אינו הטבק

 וכמו־ מיוחד פילטר תופסים מקומם את נפקד. הניקוטין
 יפתה לא בוודאי היקר המחיר גם שונים. בריחות סות

החדשה. הריחנית לסיגריה לעבור כבדים מעשנים
 טוביה את שאלתי החדשה, הסיגריה על שמעת האם

למניעת״עישון. האגודה ויו״ר חברתית לרפואה ד״ר לרר,
 שאינו דמוי־סיגריה, זהו פשוט. הוא הרעיון שמעתי. אכן

 בצורת מקרטון עשוי התחליף המלט. בלי המלט כמו זה סיגריה.

 הזה הסיפור וכל שונים בטעמים בטבליות מלא הוא סיגריה.
למציצה. משמש
למציצה? סיגריה •

 גם היתר, בין הסיגריה, מספקת המעשנים למרבית כי התברר
 תשובה לתת באה ההמצאה לתינוק. מוצץ כמו אוראלי, סיפוק

לזלי תחליף גם משמשת היא במציצה, האוראלי הסיפוק לאובדן
 שמתחיל מי יש עישון, מהפסקת כתוצאה רבים, במיקרים לה.

הש מונע לזלילה, תחליף משמש הדמוי־סיגריה ממתקים. לזלול
סיפוק. נותן וגם מנה

בגמי שלב שזהר להבין אפשר שלך מהדברים •
למעשן? תהליך לא בוודאי אבל לה,

למעשנים. תחליף ממש לא זה נכון.

עישון
כך? אם מטעה, הפירסומת •

 אפשר סיגריה. כמו נראה זה חזותית שמבחינה אלא בהחלט.
 שהחומרים טענה יש למעשן. חשוב עניין זה וגם ביד, איתה לשחק
 גורמים החומרים לא לדעתי, להירגע. לאנשים גורמים בפנים

 ממש ביד, אותה להחזיק שאפשר העובדה אם כי לתחושת־רגיעה,
סיגריה. כמו

 במילא לא־מעשנים הרי הרעיון? את יאמץ מי •
 לא בוודאי זה המעשנים ואת לסיגריות זקוקים אינם

יספק.
לעשן. להפסיק ורוצה מהעישון נהנה הוא כי שטוען מי

מעישון, להיגמל שצריכים מי את להבין אפשר •
 נהנה שעדיין מי אבל לבריאותם. חוששים הם כי

שייגמל? מדוע מעישון,
 לזכור צריכים הם אבל כלום. לעשות אי־אפשר באמת נגדם

 הפחמן, חד־תחמוצת כמו וגאזים, חומרים 4000 יש שבסיגריה
 למי יותר. נמיר שבריכוז אלא ממפלט־מכוניות, הנפלט גאז שהוא

להתאבד. מצויינת שיטה זוהי העשן, את ששואף
פסיכולו תלות להם ויש להיגמל, שמעוניינים מי לגבי אבל

 רק מדובר מיקרה, ובכל תחליף. לשמש יכול זה — בסיגריה גית
 30 על עולה שאינו מעשנים, של מסויים לסוג באמצעי־עזר

זרובבל) (אזר־ת המעשנים. מכלל אחוזים
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