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לראות לאוץ^כדי התיירות באו בעם

 ישראל לארץ הגדולה התיירות תנועת
 על הנה המגיעות מתיירות, ברובה מורכבת

 או פרוזת, או יהלומים, לעצמן לקנות מנת
 למצוא מלאכותיות, הפלות לבצע על־מנת

 אבל קיבוץ. לראות או נחמד, ישראלי צעיר
 המגיעות אלה תיירות: של שונה סוג גם יש

פסלים. להפוך מנת על לישראל
 בעולם, הזול הוא בארץ הפסלים מחיר

 ה־ טיב בגלל או הפסלים, טיב בגלל אולי
 אופן, בכל אחרות. מסיבות או מפסלים,
ב להתפסל הרוצות תיירות המוני מגיעות
 עצמן, את ושולחות פסלים מוצאות ישראל,
לארצן. חזרה גבס, או אבן בצורת

★ ★ ★
עגלגל גוף

ד ^  מדינת של הרשמיים מפסלי־התיירות ה
 בן צעיר בחור הלחמי, עודד הוא ישראל

הוא בימים עיראק. יליד ושמונה, עשרים
ליג̂ נופש הפסקת ג ;יי- י

ה המיוחדת התנוחה בגלל דקות. שן והקשה במינ

(כדי באות הו עכש׳ו ~ ישראלי קיבוץ

קצווי מכל שהגיעו מאלה אחתבחיים התיירת
אר־ דנמרק, מאנגליה, העולם: __

הן את להנציח המטרה: אי׳ודוזגריה. ואף צות-יהברית, מי סל.9ב מערו

סו*!)

באבן התיירת
ומחיר ל״י. 1000 בסביבות

פי משמאל האשח  בפסל שנראתה נ
 נע בגבס יצוק פסל של מחירו שלה.

לירות. 3500ל־ מגיע ברונזה פסל

 ר החופשיים יבערבים אורט. בביח־הספר כמורה עובד
מפסל.
 ה ומקיפה. מלאה פטלית השכלה לעצמו רכיט הוא
 והוא בבת־ים, לאמנות במכון שנים ארבע

■!!ר״!״1ן״.. במקצוע. שנים עובד כבר
 עד מלא בן־יהודה, ברחוב שלו, המרתף

 ,,,*י מקשיבים הפסלים עירום. בפסלי מקוב! אפט
 מ־ ערבית למוזיקה הערב שעות כל במשך
 /:! '; ׳ מהפטי־ מוצארט של לקונצרטים או הרדיו,

זה. את אוהבים הם פון.
אנגליה, תיירת כארמן, נמצאת הפסלים בין

ו שמנמן שלה הפסל חמש. בן לילד אם
היא. גם עגול.

 לפסל,״ מודל לשמש המיועד מתאים, ״גוף
 להיות ״יכול שלו, המקצוע את עודד מסביר
 לו שתהיה העיקר שמנמן. ואפילו עגלגל,
 מודליסטיות לוקחים לא אנחנו נכונה. תנוחה

 מעדיפים אנחנו מדי. רזות הן אופנה. של
ומיבנה מעניין גוף עם אבל מבוגרות, נשים

נכון•״
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י ל ^באלף ,טרהא
א 4ץ* הו  ־ הוא תיירות, מפסל לא ש

 במק, ואז, ישראליות, נשים סתם
 דוג כסף. מוציא הוא כסף, הרוזיח
לי ארבע עד שלוש מקבלת לפיסול עירום

לשעת־דוגמנות. רות
אלק־ היא אצלו שהיתה האחרונה התיירת


