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 תחרות- התקיימה באוקטובר, 26ה״ החמישי, ביום
המנוח. רייסר מיכה של לזיכרו קוסמים

 דווקא מדוע וחצי, 17ה״ בן אלון, בנו את שאלתי
תחרות־קוסמים.

 אגודת־ של התשיעי השנתי הכנס התקיים באוקטובר 26ב־
 התקיימה קיסמי־בימה, תחרות המרכזית, התוכנית הקוסמים.

אבא. של לזיכרו
זיברו? את לציין שלך הדרך היתה זאת •
התא מבחינת כך יוצא זה אמנם יום־השנה. את בדיוק לא

 העברי. התאריך על־פי נקבעת שנת־אבל אבל הלועזי, ריך
 אבא למחרת התאונה. קרתה שעברה בשנה שהתקיים בכנס
 רעיון העליתי הרגיל, הכנס התקיים השנה כאשר נפטר.

 להתחרות אמור הייתי שעברה בשנה זיכרו. את כך להנציח
 ולא התאונה, על טלפון קיבלתי ביציאה, בבוקר, אבל בכנס,

 גביע, והוענקו התחרות נערכה הגעתי, השנה לכנס. הגעתי
אבא. שם על ותעודות מגן

תחרות־קוסמים? דווקא למה אבל •
 מה אבא. של זיכרו את להנציח שלי הדרד וזאת קוסם, אני

אותו. עניין זה מעורב. היה אבא קוסם, של אבא שבתור גם
שקיבלת? התגובות היו איד •

יש מכובד. היה שזה אמרו מרוצה. הייתי חיוביות. תגובות

התח את ולציין שנה כל למסורת זה את להפור כוונה גם לי
אבא. על־שם שבכנס רות

נוספים? מיפעלי־הנצחה מתכנן אתה •
 החל יזמו. אבא של שחברים מיפעלי־הנצחה הרבה עוד יש

 באגודות־ספורט, כלה שמו. על הליכוד של סניף מקריאת
 עוד ואנחנו דברים, של רחב מיגוון ציבוריים. גנים פינג־פונג,
עצמו. יום־השנה את מתכננים

למשל? •
 יום בנובמבר, 14ב־ העברי, התאריך לפי יום־השנה בערב

 תל־אביב בית״ר בין מישחק־כדורגל ייערך יום־השנה, לפני
בהרצליה. באיצטדיון לבית״ר־ירושלים

י אנ  בתחום הוא ההנצחה שעיקר מבינה •
הספורט?

 ושהוא אבא את שעניינו המרכזיים הדברים בין היה ספורט
ב קשורים ממיפעלי־ההנצחה גדול שחלק טיבעי בהם. פעל

זחבבל) (אורית ספורט•

 משום חלילה לא רועש. הישראלי הכדורגל עולם
כג לשחק לרומא, עלינו הכל שלמרות לפתע שהסתבר

 חוזרים כרגע היסטוריה. כבר זוהי העולמי. הגביע מר
 בכדורגל הישראליות מהי הישראלית. למציאות כולם

 שווייצר דוביד הוותיק. המאמן שווייצר, דויד לא אם
 הפועל־ירוש־ קבוצתו, מאימון האחרונה בשבת פוטר
לק קבוצתו הפסידה שבו המישחק, בתום מייד לים.

 מהפועל למדו לפטרו. הוחלט תל-אביב, בית׳׳ר בוצת
המאמן. את ומפטרים 11ה- למקום מגיעים תל-אביב.

מרגיש? אתה איד דוביה •
גמור. בסדר

חולה. *שאתה שמעתי •
גמור. בסדר אני לא,

כדורגל
מהפיטורים? הופתעת •

 שמתעניין מי מבין. לא הזה במיקצוע מתעסק שלא מי לא,
של יודעת הקבוצה הנהלת מופתעים. להיות צריר שלא יודע

השח את לפטר ואי־אפשר היות נקודות. מספיק צברנו מעשה
המאמן. את מפטרים אז ההנהלה, את או קנים

ה מ ברגע? עושה אתה •
נח.

ה את כיבדת שלא כאילו אותך •מאשימים
טינות. להם ששמרת שחקנים,

להגיב. בכוונתי אץ מאשימים. אז אומרים, אז
אליד? מתקשרים בבר •

מהמ נהנה אני בינתיים מודאג. לא אני יתקשרו, יתקשרו,
 ולא מודאג לא אני אלי. יתקשרו שעוד בטוח ואני נוחה,

 בין לקרוא יודע בעניינים שנמצא מי בהצהרות. לצאת מעוניין
בעצמו. המסקנות את ולהסיק השורות,

חם) (שרית

בלתי־מוש־ משאת״נפש שהיתר זרה, בארץ חופשה
 כרטיסי- אפשרית. נעשתה שנים, עשרות כמה לפני גת

 היחידי והדבר התקצרו, זמני-הנסיעה הוזלו, הטיסה
 מחירם הוא בארץ הנופש של כיסו על מכביד שעדיין
המלונות. של הגבוה
 מודעות לפרסם שדאג גוף הוקם שנה 30 לפני כבר

 והמעוניינים אחרת, לארץ לנסוע הרוצים אנשים על
 וב- באירופה היטב פועל הזה העניין בדירות. להתחלף

 הסניף בארץ גם הוקם 1987 ובשנת ארצות״הברית,
 העסק את ישראל". הולידיי ״שרותי ששמו הישראלי

פועל. זה אין לי שהסביר קון, מיכאל מארגן כאן
טיול. המתכננים אנשים אלינו מתקשרים בשנה פעמיים

 מודיעים וגם לנסוע, רוצים הם מקומות לאיזה לנו מודיעים הם
 מתפרסם הזה המידע להחליף. מעוניינים הם דירה איזה לנו

התכת יש ואז העולמי, המועדון חברי לכל הנשלחת בחוברת
 יפה דירה שיש בחוברת שראה ישראלי, שיחות־טלפון. או בות

 למשל, באמסטרדאם, לבלות רוצה הוא שבהם לשבועיים,
החילופים. מוסדרים וכך באמסטרדאם, האנשים עם מתקשר

 כמה בארץ, בפעילות התחלת שאתה מאז •
באמצעותכם? בחו״ל התארחו ישראלים

תיירות
עשרות. כמה

 לא שהעניין אומר בעצם זה הרבה. לא זה •
בארץ. תפס

 לי אין אבל בארץ. תפס לא עדיין שהעניין חושב אני נכון,
 הזה העניין וזולות נהדרות חופשות איזה יבינו שאנשים ספק

למועדון. ויצטרפו לפניהם פותח
 את אתן למשל, שאני, כדי לעשות צריך מה •

דירתה? את לי שתיתן מרומא, למישפחה דירתי
 את למסור ,03־445407 במיספר אלינו לטלפן צריכה את

 אנחנו מדובר. תקופה איזה ועל שלך הדירה של הפרטים
 בעולם. אנשים של מודעות 8500 עם ביחד הצעתך את נפרסם
 המודעות, כל את הכוללת החוברת, את תקבלי את בינואר
תטלפני. או מיכתב ותכתבי לך, נראה מה תבחרי תשבי,
עולה? זה כמה זאת, ובכל •
 השנה. במשך שתקבלי החוברות ושתי המודעה, מחיר רק

שמי) (תיאלוז יותר• דבר ושום שקל. 150 ביחד הכל
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