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 דוגמנית דדושה
בהריון רק

 אחת, לא רגילה חתיכה של הבעייה
 דקת־ שאינה היא' דוגמנות, על החולמת

 חנה של הבעייה מספקת. במידה גיזרה
 היתד. — ״מ0 169 על קילו 48 — אידלמן
מדי. יותר דקת־גיזרה היתד, היא :הפוכה

 ה־ של זה, במיקרה לטעמו, — לפחות
 הפעם שכן פילוס. חברת של פירסומאי

 ובולט בהריון׳ דוגמנית הפירסומאי חיפש
לשוק להחדיר היתה משימתו :אפילו
לפרס החליט והוא חדשה, כביסה מכונת

ה בהריון. אשה של תצלום באמצעות מה
 מתחילה בה התקופה בדיוק זוהי רעיון:

 על ברצינות לחשוב הצעירה עקרת־בית
כביסה. מכונת רכישת

 כאן עד טוב. לא — אמיתי הריון
כאשר החלו הבעיות ויפה. טוב הכל היה

בדוגמ דווקא להשתמש החליט הפירסומאי
 מה בעצמה המחליטה אידלמן, חנה נית
 בת פולין ילידת חנה לדגמן. רוצה היא
 אריק ליהלומן שנים ארבע מזה הנשואה ,24

 חמש בגילים בנים, לשני ואמא אידלמן
רחו לעיתים רק מדגמנת וחצי, ושנתיים

 לכיוון אותה מעודד שבעלה למרות קות,
 במקרה עקרונית ששוכנעה לאחר גם זה.
 בתצלומים, תיראה כיצד עדיין היססה זה,
בהריון. כאשד, שלה, הקילוגרמים 48 עם

ד,רואו; הרחב, הקהל התעקש. הפירסואי

 שמנסה חייכנית דוגמנית במודעה לפניו
 שיקולים אילו יודע אינו משהו, לו למכור

 דוגמנית של בהתאמתה כרוכים מורכבים
 ניסה הפירסומאי מסויים• למוצר מסויימת

 אמיתיות דוגמניות עם מזלו את תחילה
מה רצון שבע היה לא אמיתי, בהריון
אמי־ עקרות־בית כמה ניסה אחר תוצאה.

במודעה אידלמן דוגמנית
מאד חשוב ההריון

בחיים אידלמן דוגמנית
יותר חשוב הפרצוף אבל

 זה. היה לא זה גם אמיתי. בהריון תיות
 רבים, צלמים של אלבומיהם סרק'את הוא

 ב־ שנתקל עד מבוקשו. את למצוא מבלי
 אצל היפהפייה הבלונדית של תצלומה

 קרא ״אודריקה,״ — מנדיל גברא הצלם
 מצא שניכחו, החייכני בקלסתר בהתלהבות.

שחיפש. מרכיבים אותם כל את
ץ זה רי  עתה דווקא שחשש, כפי £' זה ה

 הדאיג שזה לא בהריון. הגברת היתד, לא
 הפרצוף. בעיקר עניין אותו במיוחד. אותו

 להעמידה מיהר היסוסיה, על שגבר חר
ה שהתפרסם תצלומה, המצלמה. נוכח
 הכביסה מכונת של לצידה בעיתונים שבוע

 לא שאיש אוטנטי, כל־כך היד, החדשה,
 בסך־הכל מורכב היה שההריון מאמין היה

קטנים. כרים משני

משפם
שווה מה

״עמידר?" עם חוזה
 בנימין הצליח רבות, עבודה שנות לאחר
דיו למסוך מאשדוד, פועל ),41( גלמידי

:קופל רוברט של האחרונים סיפוריו
עזה*

ם ד א ם חיי,  אינ
זבוב חיי שווים

ב חי חאן־יונס, תושב אבו־נעים־יוסוף'
 מוכתרים, הבלתי שליטיה על־תנאי. רגע
 — הרצועה של מאוד עד האמיתיים אך

מש ללא גזר־דין־מוות־על־תנאי. עליו גזרו
ל מחן־אפשרות ללא הוכחות׳ ללא פט,

או החליטו — צידקתו את להוכיח נאשם
 פעולה משתף אבו־יוסוף כי אלמונים תם
 לחדול הוזהר הוא ישראל. שלטונות עם

.— ש או מכך,
נצי ״חמישה הגבר. כמקדם האשה

 סיפר העממית,״ לחזית ברצועה ישנם גים
 מהווים ״הם הזה. העולם לכתב אבו־יוסוף

 הם ברצועה. חבש ג׳ורג׳ של המטכ״ל את
 פס־ את המצבעים השופטים, המאשימים,

 אינם אחד, לאף אחראים אינם הם קי־הדין.
 וכך משפטיים, תהליכים על־ידי מוגבלים
 של הראשי למטהו הביצוע, אחרי מדווחים,

חבש.״
 מספר, שבועות לפני בבוקר, בארבע

 אבו- של ביתו דלת על אלמונים התדפקו
ב בחשאי שוכב נשאר אבו־יוסוף יוסוף.

 במקומו. לענות אשתו את שלח מיטתו׳
מחפ הם כי לאשה האלמונים אמרו כאשר

 הלילה לן הוא כי ענתה בעלה, את שים
הסתלקו. האלמונים קרובים. אצל

כע רב, לזמן לא ואקדח. רימונים
 אבו- על ידם לשים הצליחו יומיים בור

לח :אזהרתם את לו מסרו עצמו, יוסוף
 כאשר היהודים. עם משיתוף־ר,פעולה דול

 אחד הרים הם, מי הנפחד אבו־יוסוף שאל
ה חגורתו. מעל העבה האפודה את מהם

 והאקדח הרימונים ברורה. היתד, תשובה
הכל. הסבירו

 בלתי- בחרדה אבו־יוסוף חי יום מאותו
ל בכלוב, כציפור לכוד היה הוא פוסקת.

אנ לעזרה. אחד לאף לפנות אפשרות לא
 הסברים. לשמוע מוכנים אינם החזית שי

 יכול הוא שאין ודאי ישראל לשלטונות
 או הגנה לו ויעניקו לו ייענו אם : לפנות

 ההוכחה זו תהיה — אישי בנשק יציירוהו
 משתף באמת הוא שאכן החזית לאנשי
אקדח. שום אותו יציל לא ואז פעולה.
 בפחד כך, דמות. או - למות או

 כיום חי והגנה׳ זכויות כל ללא מתמיד,
הפ הם אדם ״חיי הולדתו. בעיר אבו־יוסוף

 אינם ״הם הוא. אומר אלו,״ בימים קר
 פה לכלב וולא, זבוב. חיי אפילו שווים
 לבן- מאשר אלף, פי ברצועה טוב יותר
 אחד יום אם לעשות יכול אתה מה אדם.
ש שלך, לדלת מתחת פתק מוצא אתה

 לקו מעבר ישראלים אצל לעבוד תפסיק
 תמות — לעבוד תפסיק ? תעשה מה הירוק.
תע מה מכדור. תמות — תמשיך מרעב.

?״ שה

ת  — עזה עיריית ראש א
המצרים קובעים

 אל- האחרון, עזה עיריית שראש ברגע
ה המימשל על־ידי מתפקידו פוטר עלמי,
 כיסאו כי השמועה ברצועה פשטה צבאי,
 וכל באיזור, ביותר המסוכן לכיסא הפך

להורג. יוצא — בו לשבת שיעז מי
 חאג׳ הוא מהאיומים ניבהל שלא אחד
המשפ אחת ראש שאתה, אל זאיד ראשיד

לרא כרגע והמיועד ברצועה הנכבדות חות
מ אזהרה שום קיבלתי ״לא העיר. שות

 מכל או פלסטין לשיחרור העממית החזית
 כתב בפני שאתה אל הכריז אחר,״ גוף

 — מקבל הייתי לוא ״וגם חזה. העולם
עליה. חתום ומי מהי, היטב שוקל הייתי

 משפיע כזה איום היה לא מיקרה בשום
לכאן.״ או לכאן החלטתי, על

 מצד אליו הפנייה לאחר מסוכן. כיסא
 עצומה וחתימת מחד, המימשל׳ שלטונות

 תריסר כולל תושבים, 8,000 חתמו עליה
לש שאתה אל נעתר — מאידך מוכתרים,

 את נתן לא שעדיין למרות ההצעה. את קול
יתננה. כי בעזה מאמינים החיובית תשובתו

מסו כיסא על יתיישב אכן — יתננה אם
 אל־עלמי של סילוקו מאז שכן מאוד. כן

 חדש מועמד כל מוכתם המימשל, על־ידי
 עם פעולה כמשתף אוטומאטית׳ לתפקיד,

פעו לשתף מוכן היה לא שאם הישראלים.
 את לו לתת הללו יסכימו מדוע — לה

? התפקיד
נבהל. לא שאתה אל למוות. עינויים

 אחיו :ביותר עגומה תיזכורת למרות —
 שנים במשך עזה עיריית ראש היה חשבי
 על הודח המצרי, השילטון בימי רבות

סי מיבצע לאחר סיכסוך. עקב לבסוף ידו
 המימי על־ידי זה לתפקיד ונתמנה חזר ני,
הרצו את צר,״ל עזב כאשר הישראלי. של
 בבית- לצינוק שנה לחצי חשבי הושלך עה,

 ללא שם עונה באבו־זאבל, הצבאי הסוהר
ו שבור אדם בתור משם יצא הוא הרף.

 מבלי מכן לאחר מספר שנים נפטר רצוץ,
מעולם. שהחלים

למ נדרש. לא - פעולה שיתוף
 הכל סבורים זו, אימתנית תיזכורת רות

ביחוד — יירתע לא שאתה אל כי בעזה

 להכחיש או לאשר סירב עצמו שאודה אל
 מתחנותיו אחת כי לנושא מקורבים טענו

העניי מצב את יסביר שם מצריים, תהיה
ייע המינוי, את המצרים יאשרו אם נים.
ית אם התפקיד. את לקבל שאתה אל תר

 להמרות יעז הוא אפילו אם ספק נגדו,
פיהם. את

בדוי, השם
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שאווה אל מיועד עיר ראש
? זה מלבד ומה — לחשוב רוצה

 של במועמדותו הנלהבת תמיכתם עקב
 מעוניינים אינם עזה תושבי העיר. תושבי

 מעדיפים היו הם המצרי. המימשל בהחזרת
 משפחתו קירבת ברצועה. ישלוט שהאו״ם

 להם נראית חוסיין למלך שאתה אל של
זה. בהקשר מרגיעה
ש בגלל פוטר שאל־עלמי נכון זה ״אין

 הישראלי,״ המימשל עם פעולה שיתף לא
 לא שהוא היתד, ״הסיבה שאתה. אל אומר
 רוצה אינני ותושביה. העיר לענייני דאג

 עלי לקבל אחליט אם שגיאותיו. על לחזור
 הקידום למען לפעול ארצה — התפקיד את
 בשאלה מהרהר אני כרגע, התושבים. של
ה בתנאים בכך, להצליח אוכל אכן אם

נתונים.״
 תשובה זו היתד, הרבי. אל נוסעים

 יודעי־דבר הצביעו זאת, עם יחד הגיונית.
לקפרי שאתה אל של הקרובה נסיעתו על

ל עסקים. נסיעת זו היתד, רשמית, סין.
הרצו ומעשירי מיליונר פרדסן שאתה, אל
 שהעז הראשון אגב שהיה — הגדולים עה

 1968ב־ ישראלית בעזרה בית־אריזה להקים
ש בעוד אולם בחו״ל. רבים עסקים —

ך ו נ י ח
 גטו, ״זהו

גימנסיה" לא
 שיגר־ היתה בעיתונים שהתפרסמה הידיעה

 דביר הפרטית הגימנסיה נגד :למדי תית
 חוב על משפטית תביעה הוגשה ברמת־גן

סגי את ביקשו הנושים ל״י. 3,500 של
 שלום האדמיניסטרטיבי, ומנהלו המוסד׳ רת

 טען זו, בקשה על בחומרה הגיב הלוי,
 חוב בגלל כאלו סנקציות מפעילים אין כי

חינוכי. מוסד נגד כזה, יחסית קטן
 בדיוק שזוהי אלא משכורות. אין

שה : תלמידים קבוצת של טענתם היתד,
ל חינוכי איננו וכלל כלל החינוכי מוסד

 לא- שצץ הקרחון קצה מתחת : אחרונה
מסתת משפטית, תביעתי באותה העולם תיר
מדאיגים. יותר הרבה סיפורים רים

התלמי קובעים מצויין,״ המורים ״סגל
ל הגימנסיה נחשבה ״בעבר אחד. פה דים

 יכול היום גם ברמת־גן. הטובות אחת
ל הרמה את להחזיר שלנו הסגל עדיין

 אינם המורים בהנהלה. היא הצרה קדמותה.
 את להם שמשלמים בלי ללמד מוכנים

משכורתם.
כ המורים רק ״לא נמחלן. המוסר

 ״בעת הזה■ העולם כתב מדווח ביאה׳"
העוב שביתת התקיימה בגימנסיה, סיורי

 את הם גם קיבלו שלא והמזכירות דים
ל העובדים שביתות בין משכורותיהם.

 זוכים שהתלמידים נראה הסגל, שביתות
במיוחד.״ ארוכים לחופשים
 מ־ כבר אצלנו נמחק הלימודים ״מוסר

שההנה ״בגלל התלמידים. אחד סיפר יטו׳"
משל ואינה כספיים בקשיים הסתבכה לה
אנר בקירבנו נוצרה ולמורים, לעובדים מת

 שנוכל בתקווה יום כל באים אנחנו כיה•
להסתלק.״ בבוקר תיכף

 עוזרת האדמיניסטרטיבי המנהל של לצידו
במק שהיא — אורנס שושנה המנהל, סגנית

שלתו הפיננסיים הקשיים לעומת בתו. רה
 כמטילי- ובתו הלוי התגלו נקלעו, כם

ת בית־הספר, עובדי : יעילים משמעת מרו  ל
 ״יפטרו : פיהם את לפתוח פחדו ששבתו׳

טענו. פיצויים,״ בלי אותנו
 ״זהו פחדו. לא התלמידים תיל. גדר

ה בהתרגשות. קבעו בית־ספר,״ לא גטו,
ה מעל ,38 הקשת ברחוב הנמצא מוסד׳
 680ל־ כבית־חולים. בעבר שימש כביש׳

סבי ספורט מיתקני כל אין שבו התלמידים
 על בחוץ, הם מבלים ההפסקות את רים•

 למנוע כדי הכביש. על ולעיתים המידרכה,
נע החוצה, השער מעל התלמידים קפיצת

ו במנעול השער את בשעתו ההנהלה לה
 בה נסוגל היא תיל. בגדר אותו חיזקה

נמ מאבק לאחר רק האסטתית מההחלטה
 בית־ והכינוי התלמידים, מועצת של רץ

הסביבה. תושבי בין שפשה סוהר
 הם כיום, ביותר, הדפוקים מגוחכים.

כי המרגישים ,וד,שמיניסטים השביעיססים
 הבגרות בבחינות להידפק הולכים הם צד
ה הידרדרה ״איך להושיע. בידם ואין —

ב כזאת רמה על שהיתר, שלנו, גימנסיה
שמי בזעם טען מבין,״ אינני פשוט י עבר
וארוך־שיער. גבר,־קומה בלונדי ניסט

העוב אחד קובע העבודה,״ תנאי ״בגלל
 משלמים שלא רק ״לא הוותיקים. דים

 בצורה שמתנהגים אלא בזמן, משכורות
 שב־ כך, כדי עד למשל חוסכים מגוחכת.

ה כל נייר־טואלט. שמים לא בית־שימוש
 שלא מיסחרי׳ עסק היתד, הגימנסיה שנים

 ? עכשיו פתאום קרה מה כסף. הפסיד
 התחילו התלמידים — יש מה ? הכסף איפה
 החינוך, משרד איפה בחינם? ללמוד אולי
?״ ישן הוא למה

1751 הזה העולם


