
 את קסאווירה מרגישה אתרים, כיכר רקע עלתדאביב בחוף
 הרבה כד־כך ראיתי לא ״מעולם בבית. כמו עצמה

 היו שלה בתי־הפגישות לקוחות שמרבית כתבה שבספריה למרות מתפעלת, היא יהודים,״
■ פן פטר : צילם יידיש. ומדברת ליהודי נשואה קסאווירה ישראלים. כולל יהודים,

ה היצאנית הולנדר, קסאווירה
 לחסל שנאלצה ניו־יורק, של עליזה /
ש אחרי שם שלה עסקי־התענוגות את

מוג דיעה היתה מארצות־הברית, גורשה
 הגברים של המיני כושרם על מאד דרת

הישראלים.
 תחת שפירסמה האוטוביוגראפי בספר

 מאז שנמכר, העליזה*, היצאנית השם
 מיליון 7ב־ שנים. חמש לפני אור ראה

מפור לאשה קסאווירה את והפך טפסים
 מייד סעיף הקדישה היא ועשירה, סמת

עש היא הישראלית. הגבריות לניתוח חד
 מיק- אישית היכרות סמך על זאת תה

 שסיפקו מנתונים וכן ישראלים עם צועית
 שאירחו שלה, בתי־ד,פגישות נערות לה

ישראלים.
ה של דינו את קסאווירה חרצה וכך

היש :הראשון בספרה הישראלי גבר
 ביותר קונובית בצורה שונים — ראלים

ורא בראש היהודים־אמריקאים. מאחיהם
 את אוהבים (הישראלים) אלה — שונה

ה בני־עמס את המרתיע ** הקונילינגוס
 ניכר, באון ניחן הישראלי הגבר מקומיים.

 תמיד. ומיוחס — שעיר נאה, מיבנה־גוף
 מהעובדה נובע האלה הבחורים עם הקושי

 הישראלים הלקוחות קמצנית; שגישתם
ל שלי הבית את להפוך תמיד משתדלים

בית-התענוגות. בשם בעברית פורסם *
האשה. ערוות עם אוראלי מגע **

בחצי־מחיר. סחורה בו לקנות שניתן שוק,
אח אלה, דברים כתבה מאז שנים חמש

 המפורסמת ״המאדאם מתואר שנפרדה רי
 שהוציאה-לאור אחרי נידיורק״, של ביותר
 והפכה מין, בעסקי כולם ספרים, שבעה
 הדור, של המובהקים מסמלי־המץ לאחד
 בתום בישראל. לביקור קסאווירה הגיעה

 אם כשנשאלה לביקורה, הראשון השבוע
 את לשנות כדי מספיקים נתונים לה יש

 הישראלי, הגבר על הנחרצת קביעתה
 ״לא שובבני: בחיוך קסאווירה השיבה
בחדי כאן לעסוק כדי לישראל הגעתי
 טוב, בחופשה. כאן נמצאת אני רות...

או אני מעניינים, אנשים פוגשת אני
מת ואם חדשים, חברים להכיר הבת

 נגד. דבר שום לי אין אהבה, מזה פתחת
לכאן.״ הגעתי זאת למטרה לא אבל

 קסא־ מוכנה נוסף, בשיכנוע זאת, בכל
 שיש הקצר הניסיון גם כי לגלות, ודרה

 דעתה את שינה לא בארץ, בביקורה לה
 ארו־ הם הישראלים ״הגברים הראשונית:

 אם נורא מתרתחים רומנטיים, לא גנטיים,
רוצים...״ שהם מה מייד משיגים לא הם

 המין חתולת
אידיש מדברת

 הולנדר קסאווירה את שהביא ה ף*
הוא לא, או תאמינו הקודש, 'לארץ—
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 המערבי, הסולם שד המין סמל חולנוו, קסאוויוזו
ומצהירה: טונה יהודיה כנערה בארץ מתגלה
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שלה. החם היהודי הלב וראשונה בראש
 פי על יהודיה בדיוק לא היא טוב,

 רופא שלה, אבא רק בסך־הכל ההלכה.
 יהודי. היה שנים, לפני שנפטר הולנדי

 בארץ בביקורה עתה אותה המלווה אמה,
 קסא־ כדברי חנוכה,״ מתנת לה (״עשיתי

גר צרפתי ממוצא נוצריה היא וזירה)
 שקסאווירה העובדה למרות אבל מני.

הר לה היו לא שם באינדונזיה, נולדה
ה התודעה את להרחיב הזדמנויות בה

במח קצרה תקופה (מלבד שלה יהודית
 עצמה את מרגישה היא יפאני), ריכוז נה

בגז להסתכן מבלי דבר. לכל כיהודיה
נר גם שהיא עליה לומר אפשר ענות,

כזאת. אית
עי רחב, אגן־ירכיים עם ,33 בגיל

 הזקוק ועור־פנים שובבות ירוקות ניים
 קסא- רחוקה מייק־אפ, של הגונח לשיכבה

 חתולת־ של המצודדת מהתדמית ווירה
המי בפני לעמוד שאין תאוותנית, מין

 כפי — ממנה המתפרצת הנשית ניות
ב האירוטיים מהתיאורים מצטיירת שהיא

שבספריה. ראשון גוף
 ואפילו עסיסית, אידיש מדברת היא
 מחמש אחת — אנגלית מדברת כשהיא
מתבלת היא — בהן שולטת שהיא השפות

 מבלי כך להתבטא אפשר אם הוא, נהפוך
מינית. באסוציאציה להסתכן

 שלא-על־פי-ההלכה, היהודי מהלב חוץ
 הרגש גם לישראל קסאווירה את הביא
 יש זה במקרה טוב, שלה. העמוק הדתי
 פיננסי, לאינטרס הדתי הרגש בין קשר
 שקסא־ מה בהחלט. מקרי קשר זהו אבל

בבי לא בארץ, לעשות מתכוננת ווירה
 סידרה כאן להסריט הוא הנוכחי, קורה

 הפקה חברת עבור טלוויזיה סירטי של
 תעמולה סירטי מעין שיהיו אירופאית,

במקו במייוחד בארץ, התיירות לעידוד
 יחד. גם ולנצרות ליהדות הקדושים, מות
 משר- זה בנושא לסיוע מקווה היא

התיירות.
היצ שמלכת הזה, הקונטראסט דווקא

 שתציג היא לשעבר, ניו־יורק של אניות
והנ הקודש בארץ הקדושים המקומות את
נר לצליינים, מאורגנים סיורים בהם חה
הסידרה. למפיקי במייוחד כקוסם אה

 קסאווירהרק מתכוונת הנוכחי בביקורה
 המקומות עם ראשונית היכרות לערוך

המתוכ ההסרטה לקראת האלה, הקדושים
 ב־ וגם הקבר, בכנסיית תבקר היא ננת.

 תתפתה שהיא להניח יש כותל־המערבי.
הכותל. אבני חריצי בין פתק להניח

תרשום לא שהיא לקוות רק ואפשר

יש בזוג שפגשה הולנדר, קסאווירה להעניק מוכנה חינםלחתן עצות
 מסוג עצות בתל־אביב. אתרים בכיכר חופתם, ערב ראלי,

הפלייבוי. של מתחרהו פנטהאוז, בירחון־המין לחודש, אחת קסאווירה מעניקה זה

 בזה אין באידיש. בביטויים משפטיה את
 על-פי בחייה, שידעה הגברים רוב פלא.

 הלקוחות רוב כמו יהודים, היו עדותה,
 בעלה גם שלה. הניו־יורקי בבית־הפגישות

מר אינה שהיא משהו, פרנק הנוכחי,
קנדי. יהודי הוא הדיבור, את עליו חיבה

הפי עסקי שמנהל כך על לדבר שלא
 כיום לה החשוב הדבר — שלה ננסים
 לא וזהו ישראלי. הוא — בחייה ביותר

 בשעתו שהיה מי רמתי, אורי מאשר אחר
 ככה בדנבה. הפועלים בנק סניף מנהל

 לה שיש בקסאווירה לחשוד שאי-אפשר
ישראלים. ו/או יהודים נגד אישי משהו

בש שלה, הטלפון מיספר את הפתק על
אלוהים. ביל

 שכל כמו האשה עוד אינל קסאווירה כי
אותה. מכיר העולם
 אומרת. היא היה,״ — שהיה ״מה
 היום ההם. בעניינים יותר עוסקת ״אינני

 משתפת אני ואשת״עסקים. סופרת אני
ב ופסיכיאטרים פסיכולוגים עם פעולה

 של ביותר המפורסמות מהמירפאות כמה
 פוש- לשיקום תוכניות לגבש כדי קנדה

בחיי־נשואים.״ ולייעוץ עי־מין
עו שהיא היחיד הדבר לא שזה נכון

קבוע, עצות מדור לה יש למשל, כך, שה.


