
 - יחסי שקט שור השיחות בנר
תדאביב ברב אשו בחזית גם

 בדי נוספות, שעות עבדתי ״כן, :ברצינות
 בשעות ולאכול לבוא יוכלו החיילים שגם

המאוחרות.״
 הרומנטיות היפות, התמונות משם, הלאה

 הוא אבי הגדולה. ואהבתו המדים איש של
ב החבוקה וגאולה, ברמת־הגולן, חייל

 הקבועה. חברתו היא הבטוחות, זרועותיו
 מטיילים והם חופשה, שעות 24 קיבל הוא

 הכיף בשביל רק מטרה, ללא כך, ״סתם
שלנו.״

1 1 1 1  בחברת נראתה ך ן■ ?1
מופי היא ידידתה. .1 / 111 1 ע
בבתי־חולים. פצועים חיילים בפני עה

 דודו של היא אחרת מישפחתית תמונה
 חזר םגן־מיל., הבחור, ובתה. גיסתו מן׳

אש את למילחמה. השני ביום מאמריקה
 קצרה, חופשה ״קיבלתי בבית. השאיר תו

אח בכלל המילחמה את שנגמור ואחרי
וטרינרית.״ רפואה ללמוד לאמריקה זור

 עד- נשארה היא השתנתה. לא דיזנגוף
 להביא שהסכים הראשון המטוס עם מארה׳׳ב שבו ובעלהי1אהרו חזהלעיניים. נעימה לידע

 בסביבות שנגמר ברמה הופעות סיבוב לאחר לארץ. אותם
דיזנגוף. ועל תל־אביב על מבט להעיף השניים החליטו בוקר לפנות ארבע

' ל י |1ש ל | לעזוב מהרה ־
י '1״ ׳ ׳ ל דיזינגוף את י

שרון. אריק בעלה עס שקבעה פגישה

13! 1 1 0 י 1  ה־ החתיכות הן טבן ומישלין (מימין) חן מזל 1
הת־ בשדה שעבדו לאחר דיזינגוף. של קלאסיות 111

בבוטיק. הקבועה לעבודתן השתיים חזרו מתנדבות, כפקידות לוד טעופה

 :ושקוסת־חחולצה ירוקת־העיניים מישלין,
 שאנחנו הבוטיק, היה הראשון ״בשבוע
 ב־ לעבוד התנדבנו אז סגור. בו, עובדות

בינ פקידות.״ שם חיינו שדה־ד,תעופה.
נפ הבוטיק למסלולם, החיים חזרו תיים
בהפסקת־הצהריים. משוטטות והנערות תח,

 היושבים, את עוטפת פסטורלית שלווה
 צביה, מספרת המסעדות. את הממלאים

נמ ״העבודה איש-כסית: חצקל של בתו
ל באו האפלה, כשהיתה גם כרגיל. שכה
 ב־ רגיל. ביום כמו כימעט אנשים כאן

 חגי־ תנודות היו לא המילחמה כל משד
ו*;: ! ניווג״
 יושב־קבע ),25( קדוש דורון את קחו
 בקפה. אותו השאירה שהמילחמה בכסית
 ראית לא את ״מה, דוגמן. היה הברנש

תמונות המון 'לי יש ו בעיתונים אותי
!״שם ־

בחופשה חיילים
 ומשפחתו מן דודו בדיזנגוף. שגרתי בסיור הקצרה החופשה
לביתס. להגיע כדי הסואן הרחוב את לחצות מהרו (למטה),

ה מכנסיו את מתח להצטלם, כשעמד
ל החגורה את היטב והידק קצרצרים,

 בדראגסטור.״ מלצר אני ״עכשיו מותניו.
ענה המילחמה, בימי התנדב אם כשנשאל

ן 1 ךן 11 \ ן י ן  לפני הופעות מסדרת חזר הוא עייף. קצת נראה ך
111 1| \ | להגיד כדי דיזנגוף לרחוב קפץ בחרמון, חיילים .

ומכרים. חברים עם ומשוחח בהולכים מציץ ובינתיים טוב בוקר


