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•שלם פדי לה טיס סו ואת סל הרגדרובה
שלי .אמי תצטרך ל מו ת לעצומה שיליזשה
חדרי ארונות.ברור שזה נורא קל שדברים כאלה
יעלו לראש ,אבל אני חושבת !שקיבלתי
חינוך -נכוו שלומד אותי !מה בעצם חשוב
בחיים ,ועזר לי ל א לאבד פרופורציה.
הבנתי שזו אשלייה !מתוקה שלא צריך
להיתפס לה- ,והבנתי שאני צריכה למבוא
בחשבון שכל זה יעבור.
השנה הזו הימה חלום .קפצתי לחיים
של ומילי-ונריח בדלילה ,טסתי במחלקה
ראשונה ,גרתי במלונות ראשונים במעלה,
חייתי בלי חשבון!אבל עם חשבוךנפש.
במשך כל השנה היחד .לי ומלווה ,או מ ת
בשם ומריה קוסטנזו .הוא לא זזה !ממני.
זה הדוב שלה .וש לה בעל וכלב בן . 17
היא לא הורידה !ממני ואת העיניים .צריך
היה הרבה היגיון וסבלנות כדי לא לאבד
את העשתונות .צריך לוותר המון .אני
אוהבת -לקיום בבוקר -ולהוות לבד עד
הקפה ,אוהבת לשימוע מוסי׳קה יבקולי־קו־
לות .סאן לא יכולתי .הגברת גרה איתי
כל הזמן.
הבנתי שאגי בתפקיד׳ וויתרתי- .לא נב
הלתי יממה שהוטל יעל פתפי .אני באופיי
לא עושה פאשלות .נפגשתי עם המון
אנשים במסיבות-קוקטיול! ,וקרה לי לפע 
מים שגבר זה או אחד !מצא הן בעיני.
אבל מי יכול ליצור יחסים? למי יש
זמן? ובייחוד -כשעיניה של האומנת לטו
שות כל הזמן? קרה לי שיצאתי פעם או
פעמיים עם גבר- ,אבל האומנת שלי באה
!אתי .הבנתי שאין מה לעשות -אלא לחכות
עד שתחלוף השנה .לא היד .לי זמן לרו 
מנטיקה ,היד ,לי לוח־עבודה עמוס .הוו לי
תקופות שלא יכולתי יותר ,טילפנתי לנו דיורק ואמרתי זהו ,זד- ,נמאס לי ,אני רוצה
להתפטר !
נורא קשה להיות נחמדה כל הזמן ,לה 
כיר אנשים חדשים .אז ומצאתי לי פורקן.
הייתי פוגשת אנשים -חדשים לוחצת להם
ידיים מחייכת ואומרת מילים לא-יפות ב 
ערבית.
יום אחד ישבתי בארוה ת־ערב .מצד
שמאל שלי כוכב הקולנוע המצרי עומד
שריף! ,מצד ימין נשיא חברת -מיס יוניבוס.הייתי לחוצה ועייפה ,וזד ,לא עניין אף
אחד .הרגשתי רע -ורציתי לישון ,ואני
עוד יושבת -ורואה את כל האוכל המשגע
ואני בדואט• .,התחלתי להגיד ׳סו...׳ ונע 
צרתי ב׳אמק /כי נזכרתי שעומד שריף
דובר ערבית.
אני לא מתלהבת ומשמות גדולים .פגש 
תי מאות שכמותם במשך השינה הזו- ,ואף
פעם לא שכחתי שכולם קמים בדיוק כמו 
ני בבוקר.

״כמה אגשים
הוא רצח ז"
^ מכסיקו פגשתי את הנשיא ל־
 ■ * / /שעיבר אצ׳וודיוד .שסיפר לי שהיד.
בישראל ,ואת הנשיא הנוכחי פורטס .ב־
צ׳ילי עברתי סיפור לא־נורמלי .זוהי מרי
 ת בעלת -מי׳שטר צבאי וקיים בר ,עוצר.
חיכיתי במטוס שע-ות עד שה,עוצר ייפסק.
צ׳ילי נשלטת על־ידי ארבעה אנשים:
ראש הצבא .ראש המקשטרח ,ראש חול 
ד,ים וראש חיל־האוויר .בולם היו ידידי
הטובים ביותר .כדי :להגן עלי ציוו על
המושמדת להעמיד לרשותי אנשים .הת
יידדתי -מאוד עם -ראש המי-שטרה ואשתי.
הם האנשים הכי חשובים כצ׳״לד- .,אני
רוצה שיבינו שפוליטיקה זה לא העסק
!•סלי .לא התעניינתי כמד- ,אנשים הוא רצ-ח,
פשוט נהניתי להיות -בחברתו וזהו .ערב
אחד -הופעתי בנשף!-חגיגי שכל הכנסותיו
היו קודש לבית הספר לילדים עזובים
על ישם גולדה -מאיר .אחר-כך יעשו לכבודי
מיסדו צבאי מלא- .החיילים עשו פירמידה
ודגל ישראל התנופף בראשה .בכיתי מ 
התרגשות .דק שינה קודם־לנן עמדתי אני,
כמוהם ,במיסדר כשהייתי חיילת.
במשך כל השנה -חיפשתי את האדם
שמאחרי התואר ,לכן לא התרגשתי כש 
נפגש תי עם ראשי -מדינות .צריך להבין
שבדרום־אסריקה מיס יוניבוס היא ,ממש
אלה .קראו לי הוד־!מל-כותך .בקולומביה
הגיעה אלי אשד ,עם תינוק וביקשה ש־
אצליב אותו .הסברתי לד ,שאני יהודיה
ושאסור לי .עמדתי בחדרי -במלון וראיתי!אלפי אנשים עוטים על המלון והמי׳שטרד,
מרחיקה אותם ,וכל זה !רק !בשביל לראות
אותי .הייתי בקולומביה חודש שלם ,וצבא
שלם שטר עלי שם.
אין לי !מושג אם איימו על חיי .לאסיפרו לי ,כדי לא להפחיד אותי .גם
בקולומביה התארחתי בביתו של הנשיא
ונפגשתי עם אשתו וילדיו.
אני הישראלית היחידה שאבלה ארוחת 
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ערב רישמית עם שגריר מצרים פאו״ם.
חגגנו את ראש־השנה הסיני החל ב־16
בפברואר ,השגריר ישב מולי .הוא שאל
׳אותי ומאיפה אני; ,אמרתי לו :׳יזשחאל',
הוא החוויר- ,ואמר שהוא שגריר מצרים
באו״ם .רציתי לעשות קטע ,שיהיה מענ 
יין .דיברנו על הכל .פיתאום היא שאל
אותי' :את לא מפחדת מנחשים?׳ בילפי הלוח הסיני .ד,שנר ,הזאת היא שנת
הנחש .השבתי לו :׳לומה שאפחד? בל
ימי אני!מוקפת בהם ,כשאני !מתכוונת ל 
פרעונים ולסימלי-הנחש ישלחם /השגריר
קם !בהפגנתיות׳ התנצל והלך .אני הייתי
אורתת־הסבוד של הערב .הוא השונא הכי
גדול שקש לנו. ,ואני רק סיימתי צבא
והוא כזה חשוב .זו הייתה בדיחת השינהבקונסוליה טיו־ייורק׳ איך השגריר המצרי
עזב את השולחן בגללי.
בפאם־ביץ׳ בפלורידה התארחתי אצל
ומלך מימחטות האף האדון קמברלי .באחד
החדרים ראיתי על הפסנתר המון תמונות
של המלך חוסיין ותמונה אחת שלי .הוא
הסביר לי שלוא רצו להביך אותי ,לבן
לא -סיפרו לי שהוא קונסול־הסבוד של
י ר ח בארד,׳׳ב .אמרתי לו שחלום חיי הוא
לבקר !בפטרה ,והוא הבטיח שיסדרו שה־
:מלך חוסיין יזמין אותי לבקר שם.

,/עשית עבודה
______ טובה״
^ לו ,כעצם ,כל ההתיקלויות ש־
 8 \ / /היו לי עם ערבים במשך המסע,
חוץ ■ממיספר לבנונים שפגשתי ושאיתם
התיידדתי!מאד .אם היו -איומים לא ידעתי,
וגם לא התעניינתי .אני מאמינה שלכלכדור קש ׳כתובת.חלק מעבודית היד ,הסברה על נושא
,מדינת ישראל .כשד,תאבד השר אברהם
עופר ,היייתי צריכה להסביר ומדוע .קיבלתי
פעם בשבוע עיתונים !מיישראל ,וידעתי
להסביר מהעיתונים .הקפדתי לטלפן להורי
בל שבוע ,וכתבתי המון מיכתבים .הייתי
׳מוקפת הערצה ,אבל דווקא כאן בארץ
עשיתי פעם עבור הטלוויזיה תרגיל .ה ל ט
תי ברחוב עם מיקרופון ׳והצלמים היו
מהעבר דשני .רצינו לראות אם יזהו -אותי.
הראשונים שזיהו יהיו האמריקאים .היש 
ראלים יותר סגורים ,עוצרים אביל מתלח 
שים מאתרי הגב.
היו לי המון תוכניות טלוויזיה ,התארח 
תי אצל גץ סרנקלין ,אצל ידקאנה שור.
ביקרתי בקרוב ל־ 20מדינות ואחרי
חמישה חודשי עבודה שברתי את השיא
של כל מלכות תבל .במשך השנה הזו
עשו עלי תופנית־טלוויזיה בת שעה ,הציעו
לי להופיע בסרטים ובפירסומות ,אך לא
יצא מזה שום דבר -ספציפי.
עכשיו הבל נגמר .כמה שעות לפני
שהכתרתי את מיס יוניברס החדשה ,ניגשאלי נשיא חבר-ת גולף אנד ווסטרן שהיא
חבחד ,ענקית שחצי עולם שייך לה ,ובין
השאר גם חברת קייזר רוט שהיא חברת־
האם ושל מיס יוניברס בע״ס ,ואמר לי:
׳רינה ,אני רוצה שתדעי שאנחנו מרוצים.
עשית עבודה פנטסטית .דלתי פתוחה ל 
פנייך .תמיד אנחנו אוהבים אותך ועוד
נתגעגע !אלייך.׳ התחלתי לבכות .אחריעבודה בל־כך מאומצת ,שיבוא בן־אדם
כל־כך גדול -ויגיד לי -דברים כאלו.
סשהכתרתי את המלכד ,החדשה ,הת־
חלתי -את הנאום שלי -במילה ׳ושלום׳.
ויתרתי על הכתר בכבוד ,וד,קראתי א-ת
האני־-מאמין וסל מי-ס־-תבל ,שאומר :׳אנו,
כל הנשים הצעירות -בעולם! ,מאמינות ש 
אנשים -נולדו לשלום ולהבנה -ואנו מת 
חייבות להעביר את הבשורה בכל דרך,
לכל מקום שנוכל.׳ ואז פשוט נעלמתי
מהבמה, .מצאתי  .את הדרך הכי קצרה
אל -מאחרי הקלעים ,הסתכלתי על עצמי
בראי ,הורדתי את הכתר והרגשתי שירדו
לי -אבנים מהלב .היה טוב להקות מיס
יונינרס ,והיד ,טוב ל-ד,יפםר !מזה.״
עד סאן סיפורה !של דיינה.
רי׳סד! ,מסינג-ר הוביחד! ,שהיא סחורה עם
שכל נוסף על חוזה מיליון הלירות היא
גם כותבת ספר ,וכבר קש קותר ומשלושים
ארצות שנחתם עימן הוזה להפצתו- .הספד
יד,יד ,ומוכן בסוף אוקטובר! .ועד אז היא
תופיע -בסרט טלוויזיה -עם ידקון וודוויק.
את ענייניה של רינד ,מנהל -רני הירשהצעיר ,שניהל בעבר את ענייניהם של
אורי גלר ושל -אסתר עופרים .היא מב־
טקחר ,כי ישראל הקא הפיה׳ וסדי להוכיח
זאת העבירה לכאן עשרות ארגזים עם
כל -מטלטליה.
אומרת ורינה  :״אני ישראלית בדם ,אבל
אני !רוצה ל-נצל את העובדה שהייתי מיס
קוניברם כדי לעשות קצת כסף .אחל-כך
אני רוצה ׳להיות -א-שד- ,טובה לבעלי -ואםלילדי.״

שרית ישי י■

במדינה
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״המק■ הוא עירום;״ האיש שהח 
זיר את הבית למסלול של שפיות היה
דווקא שותפו הרעיוני לשעבר של אול־
מרט ,ח״כ ד״ש ,עקיבא נוף .בשעתו היו
שניהם ח״בי המרכז החופשי ,יצקו מים על
ידיו של שמואל תמיר .כשנפרדו דרכי-
הם ,נחשפה מערכת יחסים אישית מעור 
ער ת בין השניים ,שהירבו להשמיץ איש
את רעהדלשעבר.
כדי להתקומם נגד סיגנונו האלים ,והת 
 נהגותו חסרת־ד,מעצורים של אולמרט היד,
דרוש אומץ־לב .שכן כל מי שעושה זאת
מסתכן מייד בכך שאולמרט כולל אותו
בהבל-פי-ו ב״פשע המאורגן״ והופך אותו
לאיש העולם ,התחתון על פי המסורת ה
ידועה לשימצד ,של המק־קארתיזם.
בך ,למשל ,טען אולמרט בשיחה מוק 
לטת אחרת עם מני בהן ,שתוכנה טרם
פורסם ברבים ,כי עורכו הראשי של העו
לם הזה ,אורי אבנרי ״הוא קנוי.״ באותה
שיחר ,הבטיח אולמרט למנוע העמדת קב־
לן־בניין לדין על העלמת מיסים בסדר
גודל של רבע מיליון ל״י בתנאי שימסור
לו מידע על בצלאל מזרחי.
עקיבא נוף גילה את אומץ־הלב הדרוש
כדי לזעוק ״המלך הוא עירום!״
נוף גולל בפגי ועדת־הכנסת שורד ,ארו
נה של פרשיות בהם הטיח אולמרט ,כ 
שהוא מסתתר מאחרי חסינותו הפרלמנ 
טרית ,האשמות־שווא נגד אישים •ואז 
רחים .כאשר התגלו האשמותיו בבתי-
המישפט כנטולות כל שחר ,לא מצא אול־
מרט לנכון לחזור בו ולהתנצל.
נוף האשים את אולמרט כי אחרי ששר-
השיכון המנוח- ,אברהם עופר ,סרב ב
שעתו להעניק לאולמרט טובות״הינ-אה לפ
נים משזרת־הדין ,נקם בו אולמרט ״נקמה
מתוקה״ ,הצהיר יום לפני התאבדותו של
עופר ,כי ״בידי המישטרה יש די חומר
כדי לפתוח נגד עופר בחקירה פלילית.״
״זד ,היוו רצח באמצעות -נאום,״ קבע •נוף.
את קובלנתו של אולמירט על הקלטת
שיחתו עם מני כהן במזנון הכנסת תג 
דיר נוף כ״עזות־מצח״ .״הרי רק במיקרו־.
לא הקליט אולמרט עצמו את שיחתו עם
אלוף )מיל (.רחבעם )״ג-נדי״( זאבי בכנסת
מפני שגנדי סרב לבוא למישכן הכנסת,״
טען נוף.
בעת שנוף השמיע את האשמותיו עמדו

אנו מחסלים את תעלוליו של אולמרט —
יש לנו במדינה משתלה של ,אולמרטיזם.
צריך לנקות את חייגו מאלימות מילולית
ופיסית וח״כ איולמרט -הוא כיום חנציג
הבולט ביותר של האלימות המילולית.״
אולמרט עצמו ,שקלוגו נחשף מול כל
חברי הוועדה ,קם ועזב את אולם ה 
דיונים בזעם .אחר־כך עשה את מד ,ש 
ציפו ממנו .בהודעה לעיתונות הוא הא 
שים את -נוף בהצטרפות ל״כוחות־השחיר״
שקמו נגרו בגלל מאבקו בפשע המאורגן.
וכך .סוף־סוף הסתבר מי חם אנשי ה 
פשע המאורגן בישראל — כל אלה המ 
נסים לחלוק על סיגנונו ,רדיפת־הפירסום-
העצמי וההשתוללות •המילולית חסרת-
המעצורים של ח״ב אולמרט.
אולם הח״כים התעלמו מהנורמות המו 
סריות החדשות לח״כים ,שנחשפו בהק 
לטות -שיחותיו של אולמרט .מד ,שעניין
אותם היתד ,הבעייה האם בהקלטת השיחה
עם אולמרט בתוך מיזנון הכנסת היתה
הפרלמנטרי
פגיעה במעמדם ובחופש
שלהם.

מ״פלגות
לחיי■ השטו־וח שבדרד

הרשימה -השמית שהרכיב א 3רהם
שפמרמן לקראת בחירת הנהלת
תנועת החרות — היא שתנרוב
את הדחתו
״חוץ מאשר למנות סוס למישרת קונסול
עשה שכטרמן את כל השטויות האפשריות
בהנהלת תנועת החרות,״ סיכם חיבר־כנסת
מטעם -חרות את הדיון הסוער שהתנהל
בישיבת מרכז תנועת החרות בשבוע ש 
עבר.
בישיבה זיו -היה אמור אברהם שכטרמן,
יו״ר ההנהלה החדש של תנועת החרות,
להציג את צוות הנהלת התנועה .שכטרמן
נחל כישלון חרוץ ,שהיה שיאה של דדך-רצופה טעויות.
כאשר זכה לפני כחודש בתפקיד ,היתד,
זו הפתעה גדולה ,ישכן בבחירות החשאיות
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ן* מה עולה אחזקתו של חבר-הכג-
סת אבא אבן לבית ברל ? סיכיום לא־
רישמי שערכו בימים אלה חברי -מזכירות
הלישכה ;הזמנית שליד יו״ר בית ברל,
הלא הוא אבא אבן עצמו ,הגיעו לסכום
המדהים של חצי־מיליון לירות .זאת ,ב 
תקופה של פחות משגה שאבן מכהן כ״ושב
ראש המוסד ,תקופה שבה כימעט לא הביא
הכנסות מתורמים שהיד ,אמור להשיג ואשר
בעבורן גם נבחר לתפקידו.
■הסכום בן חצי מיליון הלידות שעלה
אבן לבית ברל הוא כמעט מחצית הגירעון
המצטבר של המוסד ,הנע סביב מיליון
לירות .מזה כמה שבועות מנסים חברי
מזכירות הלישכה הזמנית לקבל מאבן ומי
אנשיו פירוט -שיל ההוצאות השונות של
המוסד ,כדי להגיע לאומדן ריאלי של ה 
סכומים שהוצאו על אחזקתו של היו״ר
במקום של אחזקת ׳המוסד .עד היום טרם
קיבלו תשובות כלשהן לשאלות -ששאלו.

עקיבא נוף
אומץ־לב ציבורי
דמעות בעיני קצין הכנסת יוגה ברגל,
שבשעתו נמנה גם הוא עם קורבנות הש 
מצותיו של אולמרט.
חומצה כפנים .אולמרט ,שהוא אטום
לביקורת והרואה בכל מי שמתנגד לדר 
כו את אוייבו האישי ,ניסה לשסע את
דבריו של גוף .״הכל מסכת שקרים!״
קרא ,כינה -את -נוף בתואר ״ליצן !״ אולם
התנהגותו ההיסטרית לא יכלה למחות את
הרושם הקשה שהותירו האשמותיו הברד
רות והחד־משמעיות של נ-וף.
״נוצר בכנסת טירור רוחני,״ טען נוף.
״קרנם של הברי-הכינסת מוכפשת בצי 
בור .זהו סרטן שצריך להיעקר .אם אין
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למשל ,במאזן בית ברל נרשמו  100אלףלירות כהוצאות על שיחות לחוץ־לארץ.
ההסבר הדישימי הוא ני יו״ר בית ברל
מריבה לשוחח עם תורמים פוטנציאליים כדי
להשיג תרומות .ודאי שאין זו אשמתו
אם קשה היום להשיג תרומות .אולם חברי
מזכירות הלישכה מבקשים לדעת מדוע
נעשו -שיחות כה ריבות ,ואם כולן היו אכןבענייני בית ברל .שהרי אבא אבן ,כידוע,
מחזיק מישרדים פעילים באמריקה ׳ובלונ 
דון ,ואסור לו לטלפן על חשבון בית ברל
בענייני ספריו ועסקיו הפרטיים.
או ,למשל ,סכום של רבע מיליון לירות
הרשום במאזן .כהוצאות אחזקת לישכת
יושב־הראש ,הכוללת מזכירה ,רכב צמוד
ונהג .יושב־הראש אינו מרבה ביותר לשבת
בלישכתו ,והוא עצמו אף טען באמצעות
סניגורו ,עת נחקר על חשבונות הדולארים
שלו בחו״ל ,כי הוא למעשה תושב חוץ
השוהה מרבית השנה מחוץ למדינה .מזכי־
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