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 להגיש כמובן, יכולה, היתה היא קוצקי.
 היה ואז צ׳ק, זיוף על למישטרה תלונה
 היא אך במעצר, עצמו מוצא קוצקי

 לנקום רוצה לא ״אני :כן עשתה לא
 סדר שיהיה זה רוצה שאני מה כל בו•

 ול- לשחקניות תשלום של העניין בכל
 את ולתמיד אחת פעם וללמד דוגמניות,

 לדוגמניות העבודה ונותני המפיקים כל
 תלונה הגשתי לא לכן להתנהג. צריך איך

למישטרה.״
 הפרשה. פרטי את מכחיש אינו קוצקי

 נורית, של חתימתה את שזייף מודה הוא
 מניעיו היו לדבריו אך הצ׳ק, גב על

הס הדרום דרור שחברת ״מה :טהורים
 לירות. 1250 רק היה לנורית לשלם כימה

 הלירות, 4000 כל לה שמגיעים ידעתי אני
 בשביל הסכום. כל את לה לשלם ורציתי

ה את הוצאתי הצ׳ק, מאחרי חתמתי זה
מ היתרה את עליו להוסיף ורציתי כסף

כיסי.״
 החלק את קיבלה לא בלאו נורית אולם

 אחרי ימים כמה השלם. את קיבלה ולא
 של ידיד בביתה הופיע התביעה הגשת
ש במזומן, לירות 1250 לה ונתן קוצקי
המפיק. לה שלח אותם
 לה, המגיע את שקיבלה אחרי גם אך

 נורית עדיין נותרה המפיק, טענת לפי
 היתה התמירה הדוגמנית רוח־קרב. חדורה
ב מצליחה דוגמנית שנים עשר במשך

 ב- לעיר־האורות הגיעה נורית פאריס.
 כשהתגר- צרפתי. לצעיר נישואיה עיקבות

 להישאר החליטה זמן, כעבור ממנו, שה
 אביה, כשנפטר כשנה, לפני רק בפאריס.

 לגמרי. אחרת זה ״בפאריס לארץ. חזרה
מתייח בעולם, אחר מקום בכל כמו שם,
 שעובד בן־אדם אל כמו דוגמנית אל סים

 עבור הולם ושכר — ש?ר לו ומגיע קשה
ה את מסיימת הייתי בפאריס עבודתו.

ש- כמה על בדיוק צ׳ק ומקבלת עבודה
רןזיב במדי

קשה תהיה המילחוזה

 מיד מקבלת הייתי הצ׳ק את סיכמנו.
 רק הצילומים. אחרי או התצוגה, אחרי

 מקבלת הייתי מאוד מיוחדים במיקרים
הביתה.״ יומיים־שלושה כעבור אותו

 בארץ התשלומים מוסר כועסת. נורית
בלתי חוק ״יש :אותה שמכעיס הוא

 שב־ הדוגמניות, מעסיקי כל אצל כתוב
 שלושה רק להם משלמים הטוב מיקרה

 האינפלציה בתנאי העבודה. אחרי חודשים
 אבל בשכר. ניכרת הפחתה זו היום, של
ה בשתיקה, לעבור מוכנה אני כך על

 יש לנורמה. כאן הפכו חודשים שלושה
שמשל או בכלל, משלמות שאינן חברות

 להיות הופך הסכום ואז שנה, אחרי מות
 פעם — כאלה במיקרים ממש. מגוחך
 מיפעל לאותו הטלפונים — חשבון עשיתי

שקיבלתי.״ השכר כמו כמעט לי עלו
 היא שהדוגמנות הכללי, לרושם בניגוד

מר הדוגמניות אין וזוהרת, נוצצת עבודה
 נורית, כמו דוגמנית־צמרת הרבה. וויחות

 —3000 של סכום תצוגת־אופנה עבור גובה
 דגם צילום עבור ברוטו; לירות 4000

 מפרך, עבודה יום ועבור לירות 2000כ־
ברוטו. לירות 8000 הערב, עד מהבוקר

 כך כל בשוק כשהמצב עכשיו, ״דווקא
 עצמן על לגונן הדוגמניות צריכות קשה,
 שומרים לא בהן, שמזלזלים אותם מפני

 יודעת אני להן. משלמים ולא כבודן על
 להקים שנכשלו נסיונות כמה כבר שהיו

 לאינטרסים שידאג דוגמניות של אירגון
 אני יצליח. עכשיו אקים שאני מה שלנו.
 בית- שאף כך הדוגמניות, כל את אארגן
 דוגמנית לקחת יוכל לא צלם או אופנה

 כמו באירגון. חברה היא כן אם אלא
ה על ולא־מזיקות יפות נראות שאנחנו
 הפרנסה על נילחם אנחנו ככה מסלול,

המיקצוע. כבוד ועל שלנו
 רק הוא קוצקי נגד שהגשתי ״המישפט

בדוג להתעלל שינסה מי כל ההתחלה.
 החשבון, את דבר של בסופו ישלם מנית,

הפקר.״ לא זה שאנחנו יבינו שכולם עד
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הרטוב המראה
רעות גס להיות נדע יפוח, רק לא אנחנו

אופנתי צידום




