
ח ס ה״בי־־בי־־סי״ בנו
 האינתיפאדה על סרט אלה בימים מצלמת ה״בי־בי־סי״ של חברה־בת

בישראל. החברה על והשפעותיה
 וכלה ,מהבי־ב״ס החל בעולם. הגדולות רשתות־הטלוויזיה לכל סרטים משווקת התבדה

 ובמערב־אירופה. באוסטרליה בקנדה, בארצות־הברית, הארציות ברשתות
 ישראלים הם והמפיקים, הבימאית ובכללם צוות־ההסרטה, ורוב מלא, באורך הוא הסרט
בחו״ל. היום החיים
 הוא השבת, ביום השבוע, הכבושים. בשטחים יום מדי ומסתובב חודש, כבר מצלם הצוות

בג׳נין. קבוצות־ההלם של סודי במיצעד חזה

חוואי□ ■
ם־בעובר אחי ורו

 כתבה שופכת קליין יאיר סא״ל(מיל׳) של טענותיו על חדש אור
 קשר כל בלי פזסט בוושינגטון שפורסמה רובינסון, יוג׳ין הכתב של

הישראלי. לעניין
 מאילי־הפמים (אחד גאצ׳ה דודריגז ״מר בי מדווח הכתב

 כבבסיסי־ שלו מחוות־הבקר בכמח השתמש בבוליביה)
 המבצעים מקלעים, בעלי רוצחים ללום־סיקאריוס, אימונים

הקוקאין.״ מאפית של בשבר מעשי־הרצח את

דו ויזה פישוט ■ הו ל
 פישוט על בישראל סובני־הנסיעות לאיגוד הודיע ההודי מישרד־החוץ

להודו. ויזה לקבלת בהליכים
 היה שבעבר ההליך, בעולם. הודית נציגות כל דרך להודו ויזה לקבל יהיה אפשר מהיום
בלבד. יומייס־שלושה מהיום יקח ומסובך, ארוך

600
פלסטי הרוגים 471 על דובר־צה״ל מסר בספטמבר, 4ה־ השני, ביום

 חיילי־צה״ל מירי הרוגים כולל זה מיספר הכבושים. בשטחים ניים
בלבד.
 .600 על ההרוגים מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי

ה לפי הרוגים, 734 על פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת
הבא: פירוט

ומתנחלים. צה״ל חיילי מירי הרוגים 522 •
גאז. משאיפת בתוצאה הרוגים 80 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 52 •
אחרות. מסיבות הרוגים 80 •

א ■ ק ל □ ר קלי ע מ
 כדי במסגר נעזרת שהיא בכך הראשונה בפעם היטבוע הודתה רשוודהשידור

עיקולים. לשם דירות בכוח לפרדן
 הדירה. פריצת אחרי חלקם מקלטי־טלוויזיד* 200 בקריות עוקלו שבועיים לפני
 כי טוענת מצידה, הרשות, ואילו רשות־השידור, נגד תלונות מייד הגישו מהנפגעים חלק

 לאומי. לביטוח במוסד גם פועלים כך וכי והגבייה, המיסים פקודות על־פי נקבעו הנהלים
שוטר. בליוויית נעשית הפריצה

לפניהם. העומדות המישפטיות האפשרויות את עורכי״דינס עם כרגע בודקים הנפגעים

ת ■ חו  מתי
ו ו פ ו ק ״מכפי״ ב

 הקופה. להנהלת ״מכבי״ קופת־החולים רופאי אירגון בין מתיחות
 מישטרתית. לחקירה הגיע אף והעניין חדש, לשיא המתיחות הגיעה האחרונים בימים

 נשם כביכול כוזבת, ידיעה היומיים מהעיתונים בכמה שתל מי לחקור התבקשה המישטרה
הקופה. של הרופאים אירגון
המנכ״ל. של ללישכתו מאשימה אצבע מפנים הרופאים בקרב

מאוד שניה□ את העסיק המוות
כך, על רבות איתי דיברו וטל איר ןי

/  לא אחיו, לפני ימות מהם אחד שאם /
 ויתאבד. לחייו נוסף טעם השני האח ימצא

 מאוד הרבה מאוד, שניהם את העסיק המוות
 המוות על הדיבורים יאיר. שהתאבד לפני זמן
 כשאמם, אפילו שלהם. מההווי חלק כמו היו

 מחלתה, של הראשונים בשלבים היתה מרים,
לחייה. תיקווה היתה ועוד

 שהיה יאיר, של התאבדותו אחרי ״מייד
 בקיבוץ, לביקור אלי טל, אחיו, הגיע חברי,
 לי לקח ,יאיר כעס: קצת עם אפילו לי, ואמר

 מתכנן הרי ואני ראשון, להתאבד הסיכוי את
 זמן! מאוד הרבה כבר שלי ההתאבדות את

 קורה וזה התאבדות, על חושב כשאני תמיד,
לישון.״׳ הולך אני הרבה. לי

 בת יפהפיה בחורה סגל, קרני מספרת כך
הת האח לנדאו, יאיר של חברתו שהיתה ,22

האח מרם בחודש שהתאבד מבאר־שבע, אום
רון.

 אחיו לנדאו, טל גם התאבד שעבר בשבוע
 שהשאיר במיכתב־הפרידה יאיר. של התאום
ול לעצמו" ״לוותר שהחליט כתב הוא אחריו

 להתגבר הצליח שלא מכיוון לחייו, קץ שים
אחיו־התאום. של אובדנו על

התראיין השניים, של אביהם לנדאו, מארק

 מגיעה. כבר שאני אמרתי שבחדרי, וכשענה
מעטים. מטרים הוא החדרים שני בין המרחק

 בנד ונתון בחדרי יושב יאיר את ״מצאתי
 הוא קרה. מה שיספר ביקשתי נוראי. צב־רוח

 סיפר הוא בבית. להיות נורא לו שהיה אמר
מה הוציא שאביו גילה הוא הביתה שכשנכנס

שלו רק שנפטרה לאמו, הקשור דבר כל דירה
 של שדבריה רק לא לכן. קודם חודשים שה

 לו וסיפר איתו שוחח שהאב אלא הוצאו, האס
חברה. לו שיש

 היה הוא מאוד. קשה זה את קיבל ״יאיר
 דיבר הוא אחר. אדם מלכל יותר לאמו קשור

 הוא יחד. להיות שהתחלנו מהרגע כך על
 לו היקר הדבר היא אמו כי לי אמר תמיד
 בעולם היחיד האדם היא וכי בעולם, ביותר
 כי ציין תמיד הוא לסמוך. יכול הוא שעליו

באמת.״ אותו שאוהבת היחידה היא אמו

 העמק
האס של

 ומכי ארוך תהליך היה האם של ותה̂ 
 טיפולים ועברה בסרטן חלתה היא איב.

ביותר. קשים

לנדאו ■איר

 הצליח לא יאיר, בנו, כי וסיפר עיתונים בכמה
 קרני. מחברתו המכאיבה הפרידה על להתגבר
 להתאבדות באחריות אותה האשים בעקיפין

 של נוספת התאבדות אחריה שגררה יאיר,
 כאילו מדוייקים, בפרטים מתאר האב האח.
 כשהגיע אירע אשר את במקום, נוכח היה

 ״יאיר קטורה. בקיבוץ קרני של לחדרה יאיר
 טילפן הוא אותה מצא וכשלא לחדרה, הגיע
 שם, היתה באמת קרני אחר. חבר של לחדר

 ביי. טוב, — כמו משהו בטלפון לו ואמרה
בעצמו." וירה שהבין מה את הבין הוא

 חברים היינו נפרדנו. לא ואני ״יאיר קרני:
 יום־ שבין בלילה התאבד הוא התאבד. כשהוא
בי סוף־השבוע באותו הראשון. ליום השבת

 היינו כיף, לנו היה הורי. בבית נהדר לינו
 מאוד היינו אהבנו, מאוד מרומם. במצב־רוח

קרובים.
הת באותה לקיבוץ. יחד לנסוע ״החלטנו

לקי להצטרף רוצה הוא כי יאיר החליט קופה
 התכוון הוא לבית. תחליף בו ולמצוא בוץ

לעצ לסדר כדי לאילת, הראשון ביום לנסוע
 לבאר־שבע, שהגענו לפני תעורת־תושב. מו

בג משם ולקחת לביתו לגשת יאיר החליט
 הוא שבקיבוץ. לחדרי יגיע שהוא קבענו דים.
 אמורה הייתי אני כי לי, לחכות שייאלץ ידע

להצגה.״ שכן לקיבוץ לנסוע
 קרני את מצא ומשלא לקיבוץ, הגיע יאיר
 משותף חבר של לחדרו טילפן הוא בחדרה,
 קפה שותה כשהיא שם, נמצאה קרני שלהם.

נמצא, הוא איפה אותו ״שאלתי החברים. עם

 סמוך יאיר עם קשריה את התחילה קרני
 לצי- עברה שהיא כך האם, של מחלתה למועד

מחל לגילוי ״סמוך המחלה. שלבי כל את דו
 זוג. נעשינו יאיר, של אמו מרים, של תה

 בב־ לביקור יאיר אל שבאתי הראשונה בפעם
 בבית־ה- אמו את לבקר יחד הלכנו אר־שבע,

ה הניתוחים אחד את אז עברה היא חולים.
ארוכה. ניתוחים בסידרת ראשונים
 חזק קשר בינינו נוצר אמו מחלת ״עקב

שנמ זה עצם היחסים. בתחילת כבר מאוד
אותנו. קירב קשה כל־כך בזמן לצידו צאתי

 כשהח־ מצויינים. היו מישפחתו עם ״יחסיי
בירו לטיפולים הועברה היא מחלתה, מירה

 הרבה. אותה לבקר נסענו ואני יאיר שלים•
 הנפשי מצבו הידרדר הידרדר, שמצבה ככל
 כנכה אחת לא עצמו את הגדיר הוא יאיר. של

נפשי.
 ציינו תמיד תאומה. אחות היתה אמו ״גם
 טל, שאחיו, בעוד אמו, של ההעתק הוא שיאיר

 של התאומה אחותה דודתו, של ההעתק הוא
 רגיל לקשר מעבר עמוק, קשר להם היה האם.

 כמו עימו להתייעץ נהגה היא ובנה. אם בין
חבר. עם

ביני ניהלנו אותה. לאבד מאוד פחד ״יאיר
לה חייבת שאני הרגשתי ארוכות. שיחות נו

 אמו שמות כך עם ההשלמה את להכרתו ביא
 קצין־ברי־ עם להתייעץ לו כראי וכי קרוב,

להת לו שיעזור כדי הצבא, של אות־הנפש
 בכל לקב״ן התנגד הוא מצוקותיו. על גבר

הולכים משתמטי־שרות שרק חשב הוא תוקף.
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