
 חרצ״וודעיתו(למטה)
 עת מאושו התמוגגו

 הותרת נירו נבחו
 ־ היהודית הסוננות
 נבו שעה ובאותה

 השעווויה התפוצצה
 הקשורה הראשונה

 עובדת עם ביחסי!
 ארה הקליטה, מהדקת
ומימין) טמשה

מחסיה היפה רעולה מיוהדות הטבות

הקויסה
הפוטית

ה סול דולצין אוי
 אי- של שבמעמדה החסרונות חד

* ה שחייה העובדה הוא ציבורית שיות י
 ידע, זאת הציבור. לעיני חשופים פרטיים
 שנבחר מי דולצ׳ין, לייב אריה גם כמובן,
ה ההסתדרות כיושב־ראש שעבר בשבוע
ה הנהלת וכיושב־ראש העולמית, ציונית
 הלא־רישמי בתואר או, היהודית סוכנות

היהודי. העם מנהיג :זה תפקיד של
 מן זה לתפקידו צנח לא דולצ׳ין אולם

 במשך כיהן, הוא קודם־לכן הריק. החלל
ו היהודית, הסוכנות כגיזבר רבות, שנים
 ספיר פינחס של הפיתאומית פטירתו משום

 לו שקדמו מי אלמוגי, יוסף של ומחלתו
 כיושב- פעמיים כיהן הנוכחי, בתפקידו

הציונית. ההנהלה של בפועל ראש
כ מעוררים, רמים בתפקידים הזוכים

מעו מצידן, אלה, וצרות־עין. קינאה כלל,
 אשר רכילות, סיפורי של גל תכופות ררות
צי בתפקיד נושא שגיבורם משום דווקא
והד. גלים מכים חשוב, בורי

היהו בסוכנות ידוע אחדות שנים מזה

 לו ויש דון־ז׳ואן, הוא ״דולצ׳ין כי דית
 (״השם לאלה היא הכוונה אלה.״ עם רומן
כ אלא האלה, עץ שם על לא הוא שלי

במחל בכירה עובדת טמשה, אל״) אשת
היהו הסוכנות של והקליטה העלייה קת

 לבן ואב נשוי שדולצ׳ין העובדה דית.
 תמירה נאה, אשה היא אנט, ושאשתו,

ה מן לאנשים הפריעה לא ואלגנטית,
 ״הרומן״ על הסיפור את להפיץ סוכנות

לדולצ׳ין. אלה בין
 מה על זה לסיפור היה כביכול ואומנם,
 נחשב 65ה־ בן דולצ׳ין ראשית, להסתמך.

 מרשימות עבותות גבות בעל נאה, גבר
ש כמי ידוע גם הוא בלבושו. המתהדר

 ויפות, צעירות בנשים להתבונן אוהב
המתקר אלה, במילים. הנאתו את ולהביע

 פנויה, נאה, אשה היא ,30ה־ לגיל בת
 ומשום בקפידה, ולבושה מלאת־גוף גבוהה,

 לא שהרכילאים סיבה שום היתה לא כך
אותם. דווקא יזווגו

על הסיפורים לשלל נוספת סיבה אולם,

 עמוקה לדולצ׳ין אלה בין הרומן אודות
 רכשה משנתיים ת1פח לפני יותר. הרבה
 ברמות־ 4 פארן ברחוב דירת־פאר אלה

 הכספים מרבית את בירושלים. אשכול
 ממוסדות קיבלה הדירה לרכישת
ב אחרת או זו בדרך הקשורים וקרנות,
לה יש — ואשר דולצ׳ין, של תפקידיו

 ובמצבה במעמדה אחרת צעירה — ניח
מגבוה. התערבות ללא מקבלת היתה לא

 לעזור
אחד? לכל

 בשנת הוריה עם לארץ עלתה לה ^
י  מילאו ומישרד־הקליטה והסוכנות ,1967 '
מקו שהגיעה המישפחה, כלפי חובתם את
 דירה להם שנתנו בכך שברוסיה, בנה

ש אלה, של אביה בראשורלציון. מרווחת
חוד תישעה כעבור נפטר טכנאי, היה

1971וב־ באוניברסיטה, למדה אלה שים.

הפ היא היהודית. בסוכנות עובדת החלה
 המזכיר מטיאורי, סיפור־הצלחה שם כה
עצמו. דולצ׳ין של סיפור־ההצלחה את

נש שפות, משש יותר הדוברת אלה,
הוז תבל, רחבי לכל הסוכנות מטעם לחה
 המאוחדת היהודית המגבית על־ידי מנה

 והפצה ישראל, למען ולהתריס להרצות
ה מחלקת מנכ״ל של יד־ימינו במהרה
 נרקיס. עוזי (מיל.) אלוף והקליטה, עלייה

 :ביותר צנוע הרישמי שתוארה למרות
ה מחלקת של הציבור בפניות מטפלת
היהודית. הסוכנות של והקליטה עלייה

 לבין בינה הרומן כאשר ,1975 בשנת
 כבר הרכילות, סיפורי על־פי דולצ׳ין,

 עולו כהן, לניסן אלה נישאה מלבלב, החל
 עלותו לפני הכירה שאותו מרוסיה חדש

 במכו! מהנדס ניסן משמש כיום ארצה.
הת חם אחר־כך, שנה ברחובות. וייצנזן
 קשו כל חיה לא שלנו ״לגירושין גרשו.

כתג באוזני אלה השבוע טענה לדולצ׳ין,״
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