
במדינה
עיתונות כלכלה

שלנו׳׳ ״פארה

סט פארה ט פו ש ק  ת
פע אי 7מי ק רי מ  שחדקם א

ם די במצריי ״י שראלי עז י

 ברוט־ נשיא סגן אשל, ״חיים
ל הגיע המדינה, וידיד פאבוג׳ה
ה מיפעלה חנוכת לרגל מצריים

 קוסמטיקה. לייצור החברה של חדש
 האחרון מביקורו לנו הזכור אשל,

 אתרי- אחרי תר פוסט, פארה עם
 שחברתו חדש סרט עבור צילום
 דצמבר. בחודש במצריים תצלם
 במידבר אהבה הסרט של שמו

 הסרטים כל שלנו. פארה בו ותככב
 מראים היום עד במצריים שנעשו

 ואת הנילוס את הפירמידות, את
 הראשון יהיה זה סרט אבל הדלתא,
 המצרי העם של חייו את שישקף

הפשוט.״

 שהופיעה הידיעה, לשון כאן עד
 אל־ ,ביותר הנפוץ המצרי ביומון

 ואם שעבר. השלישי ביום אהראס,
נש הידיעה של האחרון חלקה כי
 הכותב של הפורה מדימיונו אב

 הדילוגים למסע כי מסתבר הרי
 פארה עם שהחל במרחב, אשל של

 תוצאות יש ספטמבר, בחודש פוסט
מרחיקות־לכת.

ם ם. כוככי רי רי שג  הגיע אשל ־
 חנך שעבר שבשבוע אחרי לישראל
 של הראשון המיפעל את בקאהיר

 לייצור במצריים אמריקאית חברה
 כששותפה השיער לטיפוח מוצרים
 מי כארמה, צאלח הוא המצרי
 סגן־שר- שנה 12 במשך שהיה

 מכן ולאחר במצריים, התעשייה
 של הפרטיים עסקיה לניהול פרש

 בניו ושלושת כשהוא המישפחה,
 חברות לכמה כסוכנים משמשים

 חברות־תמרוקים ולכמה סרטים
במצריים. צרפתיות

 את עצמו על כארמה כשקיבל
במצ זה מיפעל להקים היוזמה

אמרי חברה עם בשותפות ריים,
 הדוק פעולה ובשיתוף גדולה קאית

ה מן איש חשב לא ישראלי עם
 לוח־הזמנים כי בדבר מעורבים

 כולו, ושהמיבנה במלואו, יישמר
 טרומיים, בחלקים מאיטליה שהוזמן

 דולר, מיליון חמישה של בהשקעה
 קצר זמן תוך תילו על יתנוסס
ש המיפעל, נחנך השבוע כל-כך.
ה ליד עובדים. 50 בו עובדים

 מטרים כמאה האוז, מנה מלון
 אל־סאדאת ג׳יהאן של מביתה בלבד
 המים־ של החגיגית הפתיחה הבת.

בנוכ ספטמבר בחודש תיערך על
 כ־ המשמשים כוכבי-קולנוע, חות

 קרי כמו החברה, של שגריריה
 קיגן, קווין הכדורגל ושחקן גראנט,
 פאברג׳ה עם חוזה לאחרונה שחתם

 הפתיחה .55 ברוט סידרת לפירסום
 אל- ג׳יהאז של בחסותה תהיה

מר חגיגה זאת תהיה האם, סאדאת
 לבוא ישמחו הכוכבים כי חבית,

בי ולמצריים. לישראל הפעם גם
 למעשה, צפוי, גראנט קרי של קורו

לכן. קודם עוד בישראל

 הרשמית הפתיחה בלי גם אך
 היום מנסיון מאד המצרים התרגשו

ל שמפו והכנת מאחד הראשון:
 בלבד, אחד יום צורכת שיעור
המ הדורשת בושם רקיחת לעומת

 המיפעל פתח ימים, כמה של תנה
 ולאחר ״אורגניק״ השמפו בייצור

כאד סאלח בישר בלבד אחד יום
נל במיברק האמריקאי לבום מה
 אלפים ארבעת הפתיחה: על הב

 יום בתוך נמכרו ״אורגניק״ בקבוקי
אחד.

ה בעיתון שלנו״ ״פארה לכינוי
 כי האמת, מן משהו יש מצרי

ב ״פארח״ המילה של פירושה
״שמחה״. היא ערבית

ד.דך־ לגיד חיזוך
ר אמר מה א  37צ'

ורד דן ע? דיקגס
 שעיתוני־הערב המוספים, מכל

התח במיסגרת הקורא על העמיסו
 הם ביותר החיוביים ביניהם, רות

מצו לשבוע אחת המוספים־לילדים.
אח ידיעות הצהרונים, לשני רפים
המוד דפים, כמה ומעריב, רונות
והמיוע מנוקדות, באותיות פסים
הרך. בגיל ולבנות לבנים דים

 הוא לילדים אחרונות ידיעות
 לו הוקמה השניים. בין הגדול

 להביא הדואגת מיוחדת מערכת
סי שירים, כתבות, מאמר־מערכת,

וחידונים. חידות ציורים, פורים,
 העיתונאית־ כתבה שעבר בשבוע

 של רעייתו אופק, בינה סופרת
 מאמר־ את אופק, אוריאל הסופר

ה לילדים, המוסף של המערכת
 סיפרה אופק ילדים. שלום קרוי

 הספר גיבור פייגין, על לילדים
טוויסט. אוליבר

 אופק כתבה מנוקדות במילים
 חבורה סביבו אסף ״הוא :לילדים

 על לחיות אותם וחינך נערים, של
 במיקצוע התפאר ואפילו הגניבה,

זה.״
 של סקירתה הסתיימה בכך אולם

 דיקנם. צ׳ארלס של סיפרו על אופק
 הרך בגיל לקוראים סיפרה היא
 שנועד בית־הספר, של תפקידו על

״וב ערכי-אנוש השכלה, להקנות
 והמורשת הערכים את גם ארצנו

שמ היהודי, העם של המפוארת
 זכותנו את מבינים אנחנו תוכם

לארץ־ישראל.״
ה אדייב דינ מ ואז והעם. ה

 וקטע ורד לדן קטע־שיטנה בא
 לקרוא יש לרמטכ״ל. ושבח הלל
 שלוש ולהתבונן פעמיים, הקטע את

 כדי העמוד, של בכותרת פעמים
 שש בני לילדים שבעיתון להאמין

 מפוארת יצירה מופיעה עשר עד
:אופק כתבה כזו.

 גיבשו שטרם נוער, ובני ״ילדים
לעצ מחפשים חיים, ודרכי דעות

ש ומחנך, מורה של דמות מם
 חייבים על-כן ממנו. ללמוד יוכלו

ל- טובה דוגמה לשמש המחנכים

ם די ל ת־י אי תונ אופק עי
צעיר מגיל שטיפת־מוח

 או להתעמלות מורה גם חניכיהם.
ו חינוכית, דמות הוא למתמטיקה

 לעבריינים נותנים אין כן על
הת אם אפילו מחנכים, להיות
ב וחזרו בעבר מעשיהם על חרטו

תשובה.
 כחטא נחשבת במולדת ״בגידה

 לשתף שהעז ואדם ביותר, חמור
 ורצח, חבלה אירגוני עם פעולה

 הוא בישראל, פיגועים לבצע כדי
 החליט אם והעם. המדינה אוייב

)50 בעמוד (המשך

שבעדה טוענת צי״ם ממנהלי אחד אשת
זצ1כ ודורשת לחבדיו כבבית־פגישות

ץ ה, ן ש וה הילדים הבעל, א
 בדירה מתגוררים מאהבת י י

מת זה בלתי־מקובל צירוף אחת,
 בחיפה. חודשים שלושה מזה קיים

 שהתפתחה המוזרה, מערכת־היחסים
 תולדה היא הפרשה, גיבורי .בין
יותר. עוד מוזר שיפור של

 לוקחת בשבוע פעמים שלוש
 14ה־ בן בנה את ניוטון עופדה

 אחריה נועלת ,6ה־ בת בתה ואת
 עימם ועוברת דירתה, דלת את

אחרת. בדירה הלילה את לבלות

שמשח
בדיווז

ר ח 1א

ל1 71 | |  הוא ניוטון, ישעיהו "
111^# 1 ב הנמל סגן־מנהל 1
בת חברת שהיא ף,1דיזנג חברת

שירותים. לה והנותנת צי״ם, של

 יאיר־כץ ברחוב המתגוררת עופרה,
 ננטשה, בחיפה, הכרמל במרכז 3

 כשלוש לפני בעלה על-ידי לדבריה,
 מתגורר שנפרדו מאז שנים. וחצי

עם יחד ניוטון, ישעיהו הבעל,
 ברחוב בדירה קול, כרמלה חברתו,

 בחיפה. אחוזה בשכונת 3 חורב
ב ללון עוברים והילדים עופרה
 הבעל עם אחת במחיצתה זו, דירה

והחברה.
 סגן־מנהל הוא ניוטון ישעיהו

 דיזנגוף, חברת של הנמל מישרד
המספ צי״ם, של בת חברת שהיא

 שלו, המאהבת שירותים. לה קת
 להדפסה מורה היא קול, כרמלה

העיוורת, בשיטה במכונת־כתיבה
 מערכת־היח־ ,.בהיפר בבית־הפקיד

 בשעה עופרה, לבין ביניהם סים
 בדירה, עימם יחד שוהה שהיא

מדב אינם הם ביותר. מצומצמת
 מדברת אינה והיא איתר, רים

 שוברים קשר־השתיקה את עימם.
 ה־ המצב שלמרות הילדים, רק

ב מתנהגים בלתי־נסבל, כמעט
נורמלי. אופן

 לדירת הילדים עם מגיעה עופרה .
 אחרי־הצהריים. בשעות האהבים

 ציוד איתה להביא מקפידה היא
 את לפיקניק. כמו ממש ומיצרכים,
 מכינה היא ולה לילדים הארוחות

ב שהביאה. מהמיצרכים ורק אך
 ולמאהבת לבעלה השייכים חפצים

 הלילה את נוגעת. אינה היא שלו,
 ה־ עם אחד בחדר עופרה מעבירה

 נמצאים והמאהבת הבעל ,ילדים.
 השוררת המתיחות הסמוך. בחדר

 המוזר מהמיפגש כתוצאה באוויר,
 עדים הילדים נשואי. ללא קשה

זה. עגום למצב
 הוא מאז
חזר לא

ת ופרה, וישעיהו, ,44ה־ כ
שנים, 22 לפני נישאו ,46ה־ בן

נישו ביום ניוטון וישעיהו עופרהם!מת שנים 18
סיפ עופרה שנים. 22 לפני איהם

 נטש לטענתה, תקינים. מישפחה חיי ניהלו הם שנים 18 במשך כי רה
ילדיהם. שלושת עם אותה והשאיר שנים, שלוש לפני בעלה אותה

 הגדול הבן ילדים. שלושה ולהם
בצה״ל. חובה בשירות עתה נמצא

 חיי לנו היו שנה 18 ״במשך
 עופרה, סיפרה תקינים,״ מישפחה
 בגן־חובה. לגננת כמסייעת העובדת

 החותנת. אשמה בינינו ״בסיכסוך
 אותי אהבה לא שעיה של אמא

 שהבן תמיד חשבה היא מהתחלה.
 חטפתי ושאני ממני, יפה יותר שלה

 מבוגרת, מאוד אישה היא אותו.
 המישפחה. בכל לסיכסוכים וגורמת
 ואצל אחים, שלושה עוד יש לבעלי
דו סיכסוכים נתגלו מהם שניים

מים.
 היא מאמו. הושפע פשוט ״שעיר,

 וביום שנים. במשך עליו עבדה
 פעם היתה לילדה התפוצץ. זה אחד

 שעיה בכתה. והיא באוזן דלקת
לבית, מחוץ לישון הולך שהוא אמר

 ומאז להירדם, יכול שאינו בגלל
 שזה חשבתי בהתחלה חזר. לא הוא

 אבל חולף. ריב או הגיל של עניין
שטעיתי. מסתבר

היל שלושת עם לבד ״נשארתי
 אותם לכלכל צריכה הייתי דים.

 למזונות בתביעה עצמי. בכוחות
 לירות אלפים שמונת רק לי פסקו

 הקטנים. הילדים שני עבור לחודש
 קיבלתי לא ועבורי הגדול הבן עבור
 והמשכורת הזה הסכום עם כלום.

להסתדר.״ צריכה אני שלי
 במשך התגוררו וישעיהו עופרה

 אותה אחוזה, בשכונת בדירה שנים
 מדי בה מתקיים שכיום הדירה

 עום־ לטענת המוזר. המיפגש פעם
 מכספי כולה הדירה נקנתה רה

 נרשמה טוב רצון מתוך אך אביה,
של אביה הזוג. בני שני על־שם


