במדינה
)המשך מעמוד (37
תיקח ממאפשר ממשך עיםקם חבלתי־חוקי
שיל המצילים.״
לבד מחשיפת קישר משתיקת של עיסקי
ההשכחה הבלתי־חיוקיים של ׳המצילים ,ח־
מתנחלים זח יותר משנות דור בחופי תל-
אביב .מורח משופט אלוני גם למביא את
פסק־דינו לידיעת ראש עיריית תל־אביב
שלמת )״צ׳יצ׳״( למט ,בתיקווח שאולי הוא
יצליח לשכך את מסערת שפרצת כתוצאת
מתחרות משכרת מסיחות בין טופסי חוו־
תייק ילבין המצילים .שמרביתם עוד תלו
סו עיניים מעריצות כאשר מדריד אותם
בקורס־ממצילים שעברו תחת השגחתו.

דרכי חיים
ל ח ב ש □עיר
איש ״חבורת האש״ לשעבר
מצא את עצמו
באמנות אינדיאנית
בין אצבעותיו של ׳הגבר ממוצק מיתה
נעוצה סכין חדת .מוא פעל בזיריזות ויעי־

עדקי דחה את הצעתם בטענת שאין לו
מושג בעבודת עור .״מבעית מיתת שאף
פעם לא מערכתי .מספיק את כישורי ה
טבעיים.״ אבל ׳אחרי שיכנועים חבים מצ
טרף לבסוף כשותף בחנות.
העבודה הראשונה ש&ידסטת יאת שמו
סטומחיה בעבודת-עור הייתה זוג מפנסי-
עור .מספר ערקי .״יום אחד .נכנסה לחנות
בחורה ושאלה אם אנחנו מייצרים גם מכ 
נסיים של עיור .גץזי כץ חישה לעזרתי
ואמחה לי בעברית :״תגיד לה שפן״
לא הבנתי מה קורה ,אך מיד התחלתי לק
הת את מידותיה .כעבור שלושה ימים
היא יבאה לקחת את המכנסיים .למתלה־
ביותה לא היה גבול .זה היה קרש־הקפיצה
שלי לתעשיית בגדי־מעור .ובמיוחד נודע
שמם של ״ממיכנסונים מלוהטים״ שיצרתי
ונחטפו על-ידי הדוגמניות של ווג.״
מאוחר יותר פתח יצחיק עדקי חנות
משלו בשדרה הראשונה בניו-יורק .מוא
נאלץ לסגור אותה עד מהירה בגלל ׳מחסור
בכסף .׳בתקופה זו פגש ׳בנידוורק צעירה
הולנדית שהגיעה לשם במסגרת להקת-
מחול בינלאומית .זמן קצר אח׳ר-כך היא
עזבה את מולדתה ומשפחתה ונישאה ל 

חונת הסיס 77
מ ט ע □ העו) 0הזה
ב ח סו ת
מנכיל ״דירות גינדיי
אברהם גינדי
תכשירי שיער
מלכות המים יודעות כיצד לזכות בשיער מטופח• הו
משתמשות בתכשירי השיער של ״מלה וזוכות לתו־
צאות יוצאות מהכלל) .ראו תמונות בעמוד הבא(.

בגדי ים וחוף
״ מ ט קס״ ,יצואן מס׳  1של בגדי״ים וחוף .חברת
״ מ ט ק ס ״ מייצאת לעשרות ארצות בעולם הרחב את
בגרי־חים והחוף שמתכננת הגב׳ לאח גוטליב .בגדי־
הים והחוף של ״ מ ט ק ס ״ גם למלכות המים.

6311
הקיץ בא לי בסנדלי גלי
סנ ד לי ם תנ כיי ם ו ק ב ק בי ם
לנ שים ,לגברים ,לנערים וליל די ם

יצחק עדקי ויצירה
העור המתעורר
לות ,בשמץ של אלימות .אצבעותיו לא
הותירו כל ספק לגבי בקיאותו במלאכה.
ריח חריף של עור התפשט בכל החדר.
מסביב על מריצפה היו פזורות רצועות
עור בצבע אדום.
ספידמחייתוך ,התער ורצועות־העור הם
כלי־העבודה של יצחיק עדקי ,הטוען כי
הוא האיש מלבן מראשון .המצייר בעור.
׳מלבדו עושים זאת רק אינדיאנים וכושים.
החיים הרחיקו את יצחק ערקי מהאמ
נות .הוא התחיל ליצור רק לפני  10שנים.
בגיל  41נטש יאת מולדתו ,ניתק מעבירו
ויצא לנסות את ומזלו בארצות־הברית .כמי
שנמנה עם מקימי זזבורת־וזאש הנודעת,
׳שניסתה להנציח את הווי ״׳מסביב לגבו
רה״ של הפלמ״ח ,לא היה הדסר קל עבורו.
במי מלהמת־העצמאות נימנה עם יחידת
ה״רזרבה״ שעסקה בליווי־משיירות .מאוחר
יותר הצטרף לגדוד משושי של היפלמ״ה
יאשר במסגרתו מוקמה חבורת.האש.
עדקי !נאלץ לנטוש את היקאריירה ׳הצב
אית בגלל מצוקת הוריו .שינים מספר קודם
לכן היה עליו להפסיק את לימודיו ב
בצלאל ולתמוך במשפחה.
ההא נמנה עם :משיפחה ירושלמית עתי
קה ,שאבותיך ,עשו את דרכם ברגל לארץ
מתימן .מנער החולמני שאהוב לצייר נאלץ
לוותר יעל קאריירה אמנותית .״מזה אי־
אפשר להיות,״ טעינה ©שפחתו.
את דרכו בארצות־מברית החיל כמירקיד
בלהקת מחול ,שהוקמה במסגרת החברה־
הישיראלית־לתיירות .מלהקה התמקמה ב־
ניו-יודק ,מופיעה בקביעות בקפה סברה.
יום אחד מגיעו לשם שמוליק וג׳וזי קראום.
הם חיפשו שותף לחינות־מעורות שהקימו
לפני עשר שנים בגריניץ׳ ■דלג׳.
העולם הזה 2085

יצחק .כעבור ישנה נולדה בתם.
עדקי:מצא את עצמו לפתע יבעל :משיפחה
ומחוסר מל מקור הכנסה .הוא מחליט
לחזור לארץ .החברים מרבים שרכש כמס
גרת שירותו הצבאי לא .נטשו אוחו בעת
׳מצוקתו! .מי שיצק מים על ׳ידיו של הפסל
יצחק דנציגר ומאז התחזקה זיקתו לאמט׳ית
מצא את עצמו לפתע כפועל פשוט במפעל
מאשלג .באותה תקופה התוודע אל ©נשקה
קדישמן ,שעבד נטרקטוריסט.
העבודה הפיזית הקישה לא הפריעה ל-
ערקי ,אבל בגלל קשיים ׳משפחתיים ו.מ־
צוקה כלכלית נאלץ להעתיק את מגוריו
למרכז הארץ .מתקופה זו מחיל לעסוק
׳כאבן כמעצב קירות ומשפץ !מיבנים עתי
קים■ .בעיקר מתפרסם בעקבות ;בניית מו
זיאון העתיקות הפרטי בחצר ביתו של
©שה דיין בצהלה.
לפני !שנד ,אסף יצחק בשנית את מיטל
טליו משאיר את אשתו :וילדתו בארץ
והחליט לנדוד שוב .מפעם מחליט לחזור
לעיסקי העור אך בצורה שונה ,תוך הגש 
מת חלום הילדות :לצייר ׳בעור.
״זמו ■שילוב אדיאלי בין המופשט למו
חשי,״ מסביר עדקי את ■אמינותו ״שילוב
בין עבודת-ידיים מוחשית של חיתוך ד
רציעה לבין דברים ׳שברוח.״ לצורך זה
מוא מנצל יאת מידע שרכש בסוגי העור
ובעבודת בעור.
״אני מיודע לעובדה שאוימנותי זרה ל
אנשים,״ היוא אומר בחיוך סלחני ,כמי
שמורגל בפשלונות .אך ■דוחו איתנה והוא
מונן לנסות שנית .״אני מקווה שאומנותי
תמצא את דרכה אל ליבו ישל הצופר ,ה
רגיש .אך הישגי הגדול בעיני היא העובדה
שבערוב ימי מצאתי את עצמי.״

צרני אופנה אומנותית
מי שהיתה מועמדת להיות מורה לציור ,ניצה שוחט ,הפכה
את אומנותה לתיכנון אופנה .לכן כ, ,אנה בלי" כל שימלה
חינה יצירת אומנות ואין שימלה אחת דומה לאחותה —
פי אם יצירה בפני עצמה• שמלות ״אנה בלי״ למלכות.

ארקיע
המשתתפות בטקס בחירת ״נסיכת ים סוף" באילת תגענה

במטוסי ״ארקיע״ ,כי חופש באילת מתחיל ב״ארקיע״.
• י .־*

מרכז ללימודי נהיגה
שיטת לימוד חרשה המביאה לחסכון ב־
מיספר השיעורים ,הוכיחה עצמה במיספר
התלמידים הגדול שעבר המיבחן הראשון,

חב ר ת התעופה
לכל מקום יפה בעולם מגיעים מטוסי חברת
״אולימפיק״ .גם ״מלכת המים 1977״ תטוס
ב״אולימפיק״ לאתונה ומשם לרודוס וחזרה.
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