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 ה,הרימה צווי של ללהט־בגין קולכם תתנו אל
 השכונות את שהזניח למערך קולכם תתנו אל

 לעניינכם ,הנאמנים נציגים לעירייה שלחו
היוקר נגד בהפגנות יחד היינו
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עד סו בתים הריסת ו
 בעירייה לוחמת כנציגות גם אתכם *נהייה |

למען: נפעל אנו
 צעיר זוג ולכל משפחה לכל הולם י דיור • [

 ״דירה של העקרה (לפי מיידי ופינוי
מסוכנים; מבנים של דירה״) תמורת

 בשכונות העירוניים השירותים שיפור •
? ובשיכונים

 לתחזוקת עירוני־ממשלתי תקציב •
הסביבה; ולשיפור השיכונים

 ופעילים נבחרים שכונות ועדי הקמת
העיר; ענייני בניהול שישותפו

בשכונות. החינוך רמת העלאת •

 מלמד אברהם עו״ד :חד״ש רשימת בראש
א טפ  סייף מוס
חינין שולמית
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 נחו־■). הישראלית חקשתיססיח המפלגה
שתיס ׳הנדים צימר שוני ששרים שתריס

האחרת דומיה הג
)53 מעמוד (המשך
 הנדודים וחיי בארץ ,ביקרה ילא :מעולם
 באום־ להישאר רצתה •היא עליה. נומאסו
 אך ילדיה. שני את בשקט ׳ולגדל טרליה
בדעתו. נחוש היה לעומתה, יגאל,

ב במלון התגורר בגפו, לארץ סשהג״ע
 נפלה ואז ׳תעסוקה. לחפש ׳והחל הרצליה

 הדים־ את לרכוש ׳אפשרות ::מציאה לידו
 זוהר ל,מתופף שייך שהיה שלוק, קוטרון

 זהו יכי שהחליט עד וחשב, חשיב ״גאל לוי.
 מבן לאחר קצר זימן המקום. את •ורפש זה,

 בתה את בנם. ועיסה לארץ רגאטה הגיעה
 להוציא הורשתה לא לימייקל מנישואיה

ל בהתאם אוסטרליה, לגבולות מחוץ אל
הגירושין. הסכם

ה ״אגי  אהי
ישראלית״

 ויגאל רניאטה מתגוררים ינתיים ף•׳
הרצ בסביבות בית :ומחפשים במלון, ^

בישראל. מחייה מרוצה רנאטה ליה.
 אנושים הרבה כאן מכירה ילא עדיין היא

 •נכנסה, לא עדיין הדוגמנות למיקצוע וגם
התוק להצליח. ומקווה אופטימית היא אך

מפ אמנם הישראליים ;׳הגברים שיל פנות
 ללמוד שצריך מבינה היא אך ילה, ריעה

לנ להפסיק רוצה רנאטה אייתה. לחיות
 מיקצוע את לבית. ישראל •את •ולאמץ דוד

:מתר היא בקנדה שרכשה הפנים עיצוב
 •ועיציוב-מחידש תיכנון •באמצעות עתה, גלת
בעלה. של מועדיון־סלילה של

 עברית וקולט לגן־הילדים הולך ראול
גר אליו מדברת אמו מפתיעה. במהירות

 •והזאטוט אנגלית, אליו מדבר אביו מנית,
 מקנאה אמו כרצונו. שפות, בשילוש עונה

עב וללמוד ׳לאולפן ללסת ומתכוונת בו
 שיגאל הספורים בימים בינתיים, רית.

ה את רנאטה מנהלת במילואים, משרת
 מו־ לנהל שלה, הפושר בעצמה. מועדון

 רק לא הפתיע עתה ׳שנתגלה עדון־לילה,
עצמה. רנאטה את :גם אלא יגאל ׳את

 בתנועה הנשים בי ראשה, לשיחרור תנועה
בדרישותיהן. מדי תוקפניות לה נראות זיו

 לחגוג רוצה היא דתית, שאינה למרות
ול ברלין, הולדתה, בעיר המולד חג את

 סיור •אחרי אמה. את הזדמנות באותה בקר
 לישראל, לחזור בדעתה באירופה, קצר

 לכל ישראלי,ת ולהפוך מכונית לרכוש
 מפחידה עדייו בארץ נהיגה אומנם דבר.

 הפחד. על להתגבר מקווה היא אך אותה,
 רנאטה, אומרת ישראלית,״ להיות ״כדי

פח ועל בעיות הרבה על להתגבר ״צריך
 אהיה אני נחושה: החלטתי אבל דים,

!״ישראלית

כתפקיד רנאטה
— זזופשיה אשה

 יגאל לה פתב שכאשר מספרת, רנאטה
 ראתה בישראל, שרכש מועדון־הלילה על

 לקוחות קהל עם •מפואר •מועדון בדמיונה
 תבל, .ברחבי רבים ,במקומות כמו מובהר,

 בפעם ראתה כאשר לבלות. הרבתה בהם
הת •בעלה, של המועדון את הראשונה

 קהל ״בא מבקריו. ומקהל מצורתו אכזבה
 ביתוקפ־ נהגו !אנשים לי. מוכר היה ׳שלא
 התר־ כבר היום גדול. •וברעש רבה •נות

 ואל אשנה, המועדון צורת •את לזה. גליתי
 להתרגל.״ אצטרך הישראלי הקהל

 הקשר לה. קורצים לא כבר הזוהר חיי
 מאשר יותר היום לה חשוב המישפחתי

 תצטרף שבתה מקווה היא בעבר. אי־פעם
באוסטרליה. לימודיה תסיים כאשר אליהם

׳להת הספיקה ׳בארץ הספורים בטיוליה
ב !שראתה הערים מכל בירושלים. אהב

את גם ■מסולן. היפה היא ירושלים חייה,
 אוהבת והיא עליה חביבים והיסטוריים רים

ובצפת. בעכו בקיסריה, ביפו, לבקר
 חבלי-קליטה, עוברים עצמו יגאל על
 ישנים קשרים ושראלי־חוזר. כל על במו

 אותו מפגיש המועדון ■וניהול מתהדקים,
 ש־ מקום לכל :ולנסוע לקום לעצמה ישות

 כלשהו, בגבר תלויה אינה היא תחפץ.
 בכל איו בישראל עמוקים שורשים לה ואין
ל־ מעודה הצטרפה לא היא אחרת. ארץ

ויגאל רנאטה
טכס ובלי —
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