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ב להיות צריך היה שלי ״אבא
 יפתח אמד שלי,״ התערוכה פתיחת

 של 32ה־ בן הבכור בנו אלון,
 אלון. ׳יגאל המנוח הפלמ״ח, מפקד
 אמו, אך שם, היה לא אמנם אביו
לר אף הגלריה מן משה לא רות,
 הצייר בנה עם הגיעה היא גע.

 היישר המוקדמות, הבוקר בשעות
 בנה בבית ולנה גינוסר, מקיבוץ

מו גם הגיעו למקום בתל־אביב.
 כדי יגאל, האב של זכרו קירי

״אר יפתח. של בעבודותיו לצפות
 התערוכה על עובד אני שנים בע

כאן לי ״יש הצייר. הסביר הזו,״
אלון יפתח

רביו,

וחצי״ 13״ בגלריה תערוכתו, בפתיחת הצייר
 ויצחק לאה ובאמצע רות, אמו, מימין ביפו.

״בית המנוח, אלון יגאל של סיפרו בתערוכה. לבקר שבאו

ם. נמכר חדשה, במהדורה לשוק השבוע שיצא אבי״, מקו  רכש רביו ב
ם אחד את מיד תה ואשתו הספר של העותקי ת את קנ ח ת. א  התמונו

אביו. מקורבי ביניהם לפתיחה, שהגיעו האורחים את בחיוך קיבל יפתח

 על התלויות בתמונות התבוננות לצורך מישקפיו את הרכיבובין יצחק
תה שאותה התמונה :משמאל הקיר. לפי רביו, לאה קנ

מצאה זו שתמונה אמר שיצחק ״אחרי לירות. 4,500 עבורה שילמה היא בעלה. המלצת

ה הייתי עדיין בעיניו, חן ק קו ט כדי וולך, עליזה העיתונאית חברתי, של לייעוץ ז  להחלי
ת כדאי שבאמת  עצות.״ לתת זה לערב גמרתי אני אמר: יצחק לאה. אמרה אותה," לקנו
האוויר. חיל בביטאון עובד שלפרנסתו יפתח של הראשונה תערוכתו היא זאת תערוכה

 פיקד שאלון בעת הפלט״ח, מראשי שהיה מי
 להנצחת הוועדה יושב־ראש כיום הוא עליו,

עימה. והתבדח רביו בלאה פגש בתערוכה אלון. יגאל של זיכרו
נהו תורה

לימו בעת עוד שעשיתי עבודות
בלונדון.״ די

ה ידידיו בפי המכונה יפתח,
 להפתעה זכה ״יפתי״, קרובים
 גינוסר, קיבוץ חברי כמה נעימה.

 בירושלים מטיול חזרו נולד, שבו
 לראות כדי ביפו, בדרכם ועצרו

עבודותיו. את
 איש היו במקום המבקרים בין

יש לשעבר, וחבר־כנסת המערך
ו רבין יצחק ח״כ גלילי; ראל

 שהיו רבים וידידים לאה, רעייתו
 על בשעתו ובימנו לאביו מקורבים

אלון״. ״מחנה
בפולי מתעניין לא בכלל ״אני
ש מה את שיאהבו ״העיקר טיקה.

 אמר בא,״ מי חשוב ולא עשיתי,
 שלוש. בן לילד ואב נשוי יפתח;

 ועל שלו הראשונה התערוכה זו
 לא בוודאי המבקרים, תגובות פי

 לפרנסתו עובד יפתח האחרונה.
 מעצב הוא חיל־האוויר. בביטאון

 כמה ספרי־ילדים. ומאייר גראפי
בעצמו. כתב הילדים מספרי
 אי־פעם שעשיתי העבודות ״כל

 אמר, הקירות,״ על זה ברגע תלויות
 אינן עבודותיו מדוע בהסבירו
 בקיבוץ חדר־האוכל את מקשטות

 ואיי־ שכתבתי הספרים ״רק שלו.
ה של בסופרמרקט נמצאים רתי

השימורים.״ פחיות ליד קיבוץ,
אה בן־גוריוו, דויד של בתובו־אליעזר גאולה  ב

״יפתי, יפתח. של לתערוכה
תה שליווה הצייר, אל פנתה כאו," יש מה לי תראה בוא בסיורה. או


