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נימפה מבת \די□
ך! בקרים הקרים של החורף ,שעה
 ^,שאחרים מתכרבלים במיטותיהם ומחמ
מים את חדריהם בתנורים ,צוללת נעמי
אדור ,בביקיני מינמלי אל תוך מי־דים כדי
לדוג דגים.
מביתה שבשכונת בת־גלים החיפאית יו
צאת נעמי בת ה־ 22חמושה ברובה חיצים
תת־מימי ,בסנפירים ובמשקפי־צלילה אל ה
חוף שבקרבת ביתה .שם ,לא רחוק מן ה־
קאזינו המפורסם של בת־גלים ,בין סלעי
החוף ושלדי־סירות דייגים ,מסירה נעמי את
בגדיה .כעבור דקות אחדות נעלם גופה ה
חטוב בין גלי־הים ,כשרק שיער שחור כ
עורב נראה על־פני המים.
״בינת אלאיבליס״ )בולהשטן( ,מסננים מ
בין שיניהם בהערצה הדייגים הערביים ה
מתקינים את רשתותיהם .״בינת אלאיבליס,״
הם מפליטים בשנית ,הפעם בקנאה ,כשהיא
עולה שוב ליבשה ואל הדלעת היבשה ש
בידה ,המשמשת כמצוף ,מחוברים חצי״תרי־
סר דגים גדולים .עוברים ושבים עטופים
בסודרים ובמעילים ,המתאספים לחזות בשל-
לה ובגופה הרטוב ,אומרים רק מלה אחת:
״משוגעת״.
כי נעמי ,הנראית כבת־פולינזיה אקזוטית
ושאינה אלא צברית בת למשפחה מעולי־גר־
מניה ,לא עוצבה במתכונת הרגילה של נע
רה ישראלית .״היא בחורה מוזרה,״ אומרים
עליה מכריה .הזרות שבה מתבטאת ,מלבד
בזה שהיא הדייגת התת־מימית היחידה ביש
ראל ,המוצאת את מחיתה במים ,אלא גם
בכך שהיא מעריצה חיות מכל הסוגים .ב
ביתה היא מגדלת שלושה כלבים ושבעה
חתולים .אבל זה עוד לא כלום .היו ימים
שלא פחות מ־ 21חתולים היו בני־בית ב
ביתה .״גדלתי עם כלבים,״ היא אומרת,
״כשהייתי תינוקת כבר היו כלבים בבית.״
היא אוספת חתולים קטנים שמצאה בר
חוב .פעם מצאה גם קיפוד .היא ראתה אותו
רטוב בחורף על הכביש .נעמי מיהרה לאמץ
אותו .אלא שהקיפוד המסכן ,שהיה רגיל
לקבל מזון חי כמו עכברים ,שתה אצלה
רק חלב ,חלה בזיהום .נעמי קיבלה אקזמה
והחזירה את הקיפוד לאדמה.
בפעם אחרת היה זה קוף שזכה לטיפולה
המסור .כאשר הפליגו ימאי צפונית לאפרי
קה ,ביקשה מהם נעמי להביא לה קוף ב
מתנה .היא התכוונה לקיפוף קטן וחמוד,
קוף־שעשועים .במקום זה הביאו לה קוף
ענק בגובה של מטר .הוא עשה צרות נור
איות בבית ,קרע וילונות ,הדליק גפרורים
ושרף מפת שולחן .נעמי נתנה את החיה
כפוית־הטזבה לגן־החיות במתנה.
מלבד זה היא גם עוזרת לפרקים לאגידת
צער־בעלי־חיים החיפאית לטפל בכלבים עזו־

בים ,שבעליהם האכזריים משלחים אותם
לרחוב.
^

מודז־עירום ?הנעים

ל הדיג הגיעה נעמי במקרה .לשחות
ידעה כבר מגיל שלוש .היא למדה ב־
בית־הספר תיכון חדש בחיפה ,בילתה גם
שנה בכפר הנוער הדסים .אחר־כך החליטה
להיות עתונאית ,למדה עתונאות אצל העתר
נאי הותיק גץ ,עבדה מעט בביזנס דיארי
החיפאי .כשגויסה לצבא ,עברה קורס נהגות,
נפצעה בתאונת־דרכים שעה שלא נהגה,
שוחררה מהצבא .כאשר ביקרה בארץ להקת
ד,באלט של ז׳אן באבילה ,התחברה נעמי עם
חברי הלהקה ,הזמינה אותם לביתה .לא היה
לה במה לכבד את האורחים והיא החליטה

לצאת לו
לדייגיג
איש מה!
עבורה! .
גרי ,אול
נעמי את
גריה ,בו
דיבר בל
רובה תה
הזמינה !
הוצף ה:
לגור א!
ברובה־ח׳
בדרן־נ
לצאת לו
לידך ,כי
מתחת ק
בסלע .ל
גור״ על!
של רובו
לא דן
דג בחץ!
שים .הי
נעמי לצג
אחריכן
היה צול
שהגיע ן

כשססכת הצלילה לעיני
ך 11111
141111
 1 1 4 1 1 1 . ^ . 1מצוף לידה ,עולה נענו
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צלילה לצלילה .היא מסוגלת לשהות מתחת לפני החים
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תצפית

מעל גבי סירת דייגים ערבית צופה נעמי בלהקות הד
גים מתחת לפני המים .לרוב היא יוצאת לדיג בשחיה
ורק כאשר היא יוצאת לדיג בחופים רחוקים היא משתמשת בסירה קטנה.
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