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שהות בבתי מלון מעולים בהרים
ברנגריה ,פורמט־פארק ,טרודוס
כולל ס י ור ים
 345ל״י
 9ימים החל  30 ,23 ,16בספטמבר
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טלפי67551 67581 :

רח׳ נחלת בנימין 75
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 3מלכות המים

יהודית מזרחי,
הנן בוגרות

זיוה בינדר
רות פליישר,
בית־ספר לאה פלטשר

הגב׳ לאה פלטשר ,מנהלת האולפן לטיפוח חן ודוגמנות,
מברכת את תלמידותיה ז׳נט לוי ,אסתר נקשרי ,איה וייס-
אדלר ,רות ברנשטיין ומלכה זילבר להצלחתן בבחירת
מלכת המים .1963

אישי בהחלט
כל אדם עם שטיחים׳ וילונות ,או רהיטים
מאובקים בביתו או משרדו ,מתבקש לטובתו
לפנות לכתובות הרשומות מטה .לאחר פניה
יובטחו לו שטיחים רעננים ,וילונות ורהי
טים נקיים .כי כנגד תשלום קטן יחסי ,יוכל
לרכוש לעצמו את המצוין שבשואבי האבק
החשמליים .המעונינים מתבקשים להזכיר
את השם ״אלקטרולוקם״ בכל פניותיהם.
נא לפנות אל  :כל החנויות המובחרות
לצרכי חשמל ,או לסוכני אלקטרולוקם ביש
ראל :קריבום את גוטמן ,רח׳ פיג׳וטו ,2
)פינת רח׳ יפו  ,(43תל־אביב ,טל.65378 .
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פרסום אדקי
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נוער
ג  0ר 3ד• הוזןף
מעל לבגד־הים הסימלי שלהם מתנוסס ה
משולש השרירי השזוף ,תיסרוקת־פס ,ומש
קפיים מקומרים )שבע לירות אצל מלחים(.
לתילבושת־הרחוב שלהם שייכים גם מב־
נסי־צינור ,או ג׳ינס ,עם ריבוע מעור על
הכיס האחורי ,שם מונחת לראוזה חבילת
קנט .שלושה־רבעים בחוץ — שייראו .על
הרגליים מוקאסינים לבנים ,ועל הפנים מבט
א־לה בלמונדו ,עם סיגריה בזווית הפה .תיל־
בושות־הייצוג שלהם כוללת גם חולצות טרי
קו ,עם שרוולי הבלטה וגומייה לוחצת ,או
חולצות־חורים א־לה קליף ריצ׳ארד .כל
דבר השייך להם הוא א־לה משהו.
יש להם אופנוע פרטי ,או חבר פרטי עם
אופנוע — בראסו לאללה .מרביצים פול
גאז ,באכסהוסט פתוח ,טסים בספיד משגע
ונוחתים בחוף־הים של תל־אביב.
הם גברברי־החוף.
מיספרית אחת .הם מסתובבים שעות
על החוף מחפשים קורבנות ומסננים לעבר
חתיכות את ההימנון הלאומי שלהם —
״פסססססט ,פסססססטד
התחביב שלהם היא התיירת .או כל חתי
כה בעלת מראה לא־מקומי .כשהיא שרועה
משתזפת על החוף ,ניגש אליה הגוף ,מנפח
את שרירי־החזה שלו ,מחזיק סיגריה כבויה
ביד ,אומר אקסיוז־גזי ,ובתנועות־ידיים מרמז
לה שהוא רוצה אש או מה־השעה .לפעמים
הוא יודע גם להגיד גיב־נוי־פא״ר .כשהיא
נותנת את האש ,הוא מציע לה באבירות
את קופסת הקנס שלו ,ואומר לה:״דו יו
ספיק אינגליש?׳׳ או ״פארלודפראנמה?״ ובזה
תם אוצר־המילים הבינלאומי שלו.
ואז אם היא עונה לו בעברית :״יש לך
בעיות?״ הוא מחזיר לה :״איזה מספרית
אחת! את לא ניראית מקומית .אפשר להז
מין אותך לקולנוע הערב?״
גברברי־החוף מופתעים בעצמם נוכח ה
תכיפות בה פועלת הטכניקה השרירית של
הם• הם לא תיארו לעצמם שבחוף קטן כזה
יש כל־כך הרבה טיפשות — הניכנעות ב
קלות כזאת.
מרגיזות אותם אותן המתעלמות מקיומם.
אותן שאינן עונות בכלל .אז נעשה המשולש
הגברי תוקפני .שוב אין הוא גברבר .הוא
בריון ,ההופך את הרחצה בים לגיהינום
לנערות ולנשים צעירות — באין מפריע,
כי נציגי החוק אינם נמצאים בחוף בשעות
היום ,הם מעדיפים את החוף בלילה ,כש
הכל כה רומאנטי ,ורק הוא מצוייד בפנס
בעל עוצמה חזקה.
הכל בשביל הכיף .אברמלה הניג הוא
גברבר־חוף טיפוסי .בלונדי ,שרירי ,שזוף,
שסיים את שירותו בצה״ל .שטח־המחייה
שלו הוא חוף שרתון .סיסמתו אומרת של-
נסות.לא עולה ביוקר .אין הוא מנסה מפני
שהוא מעוניין להכיר חתיכה באמת ,אלא
משום שזאת דרך משעשעת וזולה להעביר
את הזמן.
הזמן אינו חסר .אין הוא עובד .יש לו
אבא עשיר ,קבלן מסגרות ,בצפון תל־אביב,
ויש לו גם צעצוע היקר לו  :אופנוע.
בי־.אס־אי מקושט ומצוחצח ,העושה סיבו
בים של ארבעים וחמש .יחד עם כפיליו —
כנופיית גברברי־אופנועים — משתדל אבר־
מלה לפעול כך שהחיים בצפון תל־אביב
יהיו עליזים קצת יותר מדי.
כשהם בגלים ,הם אוהבים להכניס מים
לעיניהן של הבנות .או לטבול את ראשן
לכמה שניות במים ולברוח ,או לבעוט קצת,
או לצלול ולתפוס ברגל ,או לצבוט קצת
בשביל הכיף.
על החוף יש לאברמלה טכניקה אחרת
הוא נעצר לפני משתזפת ,נועץ בה מבט
חודר ,בחיוך מלא רז ,ולא מסיר את עיניו
הכחולות ממנה עד שתראה כמה הוא יפה,
תביט ותחזיר לו חיוך.
המשה פסים אדומים .הנערה היפה
שהיתר ,שרועה על ביטנה השבוע בחוף
שרתון המשיכה לקרוא את ההיסטוריה ה
קדומה של יוון .ו*א לא ענתה לגברבר־
החוף ,כששאל אותה דו יו ספיק אינגליש,
ואחר־כך פארלוו־פראנסה .אברמלה התעצבן.
הכנופיה שלו עמדה והתבוננה במחזה .לא
היה לו נעים שהחבר׳ה יהיו נוכחים כיצד
מזלזלים במנהיג שלהם .על כן תיכנן הס
תערות על תשומת־ליבה של הנערה.
הוא הפגיז אותה בחול ברגליו ,ניסה
למשוך בשערה ,לטפל בסל־הבגדים שלה ,ו
אחר כך להיות תוקפן מאד :לטפח על גבה.
הנערה הזהירה אותו שיפסיק .אבל הוא לא.
להיפך ,מעודד מדיבורה ,הגביר את קצב
ההתקפה .חבריו שילהבו אותו.

היא סטרה לו .אברמלה החזיר לה סטירה.
לאברמלה יש לא רק משולש שרירי ,אלא
גם כפות־ידיים ,והן הותירו חמש טביעות
אדומות על לחייה של הנערה ,שהתנפחה.
היא רצה להזעיק ניידת .כשהגיע השוטר,
כבר נעלם אברמלה מהאופק .נותרו רק
חמשת הפסים האדומים.
אבל מחר שוב יחזור לחוף שרתון ,למרר
לאזרחיות חתיכות את הרחצה בים .וכי
יש לו משהו אחר לעשות?

דרכי חיים
הטראגדיה שד טדאגו
העובר בכיכר דיזנגוף נתקל לא פעם ב
יוסף טראגו ) ,(21לבוש מכנסיים קצרים
וחולצה דהוייה .הוא מביט בו בחמלה ,ו
עובר הלאה .אולם טראגו לא רואה איש.
עיניו הכחולות ,הקרועות להדחה ,מביטות
אל הרחוב ,רואות הכל במעורפל .לילה
לילה הוא עומד שם ,מוכר קופסאות גפ
רורים ,מביא את הפידיון האפסי לצריף
מט לנפול במעברת אבו־כביר ,שם מתגו
ררת משפחתו.
ידידות עם נחשים .במשפחה חמש
נפשות .האח המבוגר משרת בצה״ל ,האב
נעלם ,מופיע פעם בחצי שנה ,נשאר חצי
יום ומסתלק.
יוסף טראגו לא מתאונן .אחותו הצעירה

גברגר־חוף הגיג >כאמצע(
לא עולת לנסות
מכינה לו אוכל ,אחיו ,אריה ,לומד בבית־
ספר ,מתיידד עם הנחשים והלטאות השור
צים בצריף המגורים.
יוסף טראגו מודה שלפעמים קצת קשר,
לו ,בעיקר כשתוקפת אותו אחת ההתקפות
של מחלת־הנפילה .כשזה קורה ,מתמלאים
הילדים פחד ,מביטים בו בחוסר־אונים .עד
כה לא נמצאה תרופה או מוסד מתאים ל
שכן בו את יוסף.
המשפחה עלתה מתורכיה עם פרוץ מל
חמת העצמאות .לאחר כמה שנים ,כשברח
האב מן הבית ,נשלח יוסף למוסד סגור,
שם דחף אותו אחד הילדים לבור סיד .הוא
ניכווה בכל חלקי גופו ,ראייתו נחלשה ו
מאז הוא נודד ממוסד למוסד ,הגיע עד
מלב״ן ,והוחזר לביתו.
הבית — צריף עלוב בן חדר וחצי .ב
חדרון יש ליוסף מיטה משלו ,שתי אחיותיו
מחלקות ביניהן את המיטה השניה .בחדר
השני ,במיטה אחת ,ישנים אימו ואחיו בן
ה־ .13ליד הצריף ,במטבחון שאורכו אינו
עולה על מטר אחד ,מבשלת האחות ה
מבוגרת ,ורדה ) ,(15את הארוחות הדלות.
ורדה היפה הפסיקה ללמוד ,תלך לחפש
עבודה כדי שאחותה הקטנה ואחיה יוכלו
להמשיך ולבקר בבית־הספר.
נסיר לא יבוא .מה קורה בחורף?
שום דבר .הם כבר התרגלו לכך .הצריף
דולף ,המים מציפים את המיטות ,התיקרה
מאיימת להתמוטט בכל רגע .המשפחה מח־
העולם הזה 1556

