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עצירות? נפיחות?

 תכנסי איד
ן לביקיני

 :טבעי לעיכול ביקוניס תה
 וטבליות. עלים בישראל), (היחידי נמס
מצמחים. מיוצר ביקוניס תה

 בלבד. המרקחת בבתי להשיג
 ־002 הבריאות משרד אישור

ג 1146־929
 המצורף לצרכן בעלון עייני

 משרד ע״י שאושר לאריזה
הבריאות.

אממח
שר13 ולא כטיט לא

 זועם אסא יוסף הצעיר הפסל
 מ־ כמה שתיכנן כאחד ורותח.

 ברחבי־ לנופלים אתרי־ההנצחה
 להקרנת־הבכו־ הוזמן הוא הארץ,

 העיט, הסרט של העולמית רה
זיכ אלבומי של בתעשיה העוסק

 זעמו לנופלים. ואתרי־הנצחה רון
 עוול נעשה לדעתו בי רב, היה

תכ שונה שדמותם רבים, לאנשים
המתו מהסטריאוטיפ השינוי לית
 ״את יושע. יקי של בסירטו אר

ו כולו, תרמתי מודיעין פרוייקט
 לחיילי ההנצחה פרוייקט מתוך
 הלזה שכרי. מחצית תרמתי גולני
 הפסל בכאב שואל ז״ עיט יקרא

והמוכשר. הצעיר והארכיטקט
 כיצד בדיוק לדעת שמעוניין מי

 המצויינים הפרוייקטים נראים
 עניין את יוסי רואה וכיצד לעיל,

 הוא קודש חרדת באיזו ההנצחה,
 השקיע נשמה כמה בנושא, דן

ל יד בבית לבקר יכול בפסלים,
תע מוצגת שם בתל-אביב, בנים
בכ עבודותיו. של מקיפה רוכה
עבו מוצגת לבנים יד לבית ניסה

 משלושה המורכבת פיסולית, דה
 הקיר על (תבליט האמונה :חלקים

 (שהפעם הגבול הכותל), אבני של
 ה־ על אם כי אנכית, ניצב אינו

לפ יכולים שהעוברים כך ריצפה,
 את המסמל — הזית ועץ עליו) סוע

מצריים. עם השלום הסכם תחילת

 התמיד, אש המיזבח, אלמנט את
 האופפח התחושה הרגשת ובכלל,

יו מצליח באתרים, המבקרים את
ולהע ביצירותיו, לגלם אסא סף

 בבית בתערוכתו גם לצופים בירן
 זו כמו נוקבת, ביקורת לבנים. יד

מת אינה העיט, בסרט המוטחת
 להיפך. אליו, מכוונת להיות אימה

 זד, מזהיר שארכיטקט לברך, יש
 מכישרונו לתרום לנחוץ מוצא

לנופלים. יד להציב

האודר ממרומי

הים למעמקי

 ן מאוד״ ״מצוין ציון מכיר מי
 בילדותה קיבלה שאול נעמי

 שלה. לציור מהמורה זה ציון
 ברמת- לבנים ביד המציגה לנעמי,

הס שבה מעבר, תקופת זוהי גן,
 היתה שבו בחייה, אחד פרק תיים

 מדיה, את פשטה אל־על, דיילת
 אך זמנה את להקדיש והחליטה

ב זכתה שבו הציון, לציור. ורק
̂  להת־ העתיד על רמז רק נעוריה,

רחש.
 ברמות־הש־ גדלה שאול נעמי

 בו המיוחד יקי. כפר שהיה בים,
 בריכת־שחיה, בו שהיתה היה,

 בני שנים. באותן נדיר מיצרך
מעולים, שחיינים הפכו הכפר

אסא יוסף האמן של מודיעין״ ״אתר
החיילים להנצחת תרומה

תת־ימי ציור ליד שאול נעמי הציירת
במיזרח־הרחוק חופשות בהשפעת ציור

 הבניין בתוך לנופלים. יד
 דגמי את לראות הצופים יכולים

 וגולני. מודיעין אתרי־ההנצחה
 של המופלאה יכולתו ניבטת כאן

 ופיסול ארכיטקטורה שלמד האמן,
 המיק־ שני את לשלב באיטליה,

 רעיון יש דגם בכל יחדיו. צועות
 בלבד שפסל בצורה המיושם אחר,

הכ מחוסר ליצור, יודע היה לא
 והשילוב תכונותיהם החומרים, רת

 תוך בגבעות, שילובם במרחב.
ה ארכיטקטוניים מיבנים יצירת

הרע את תואם פסלים, מזכירים
 להחיל חייב שאתר־הנצחה יון

 מקום ושיהיה יחד, גם ורוח חומר
 התייחדות של אווירה בעל מתאים

ליקיריהם. הנופלים זכר עם

 ,בשחיד הידע את נעמי. וכמוהם
הצ לשטח הדרך בהמשך פיתחה
 ותיקה צוללנית היא וכיום לילה,

לצו הבינלאומי באיגוד וחברה
ה הקסומים, הנופים כל ללנים.

 בהם הצופים דימיון את מעוררים
 המרכזי הנושא הם למים, מתחת

 ברמת־ לבנים ביד תערוכתה של
 צבע ובהנחות מעודן במיכחול גן.

 מראות אותם מעלה היא רגישות
 המלך הוא האלמוג שבהם נפלאים,

 יחד ופיוטיות, ליריות הכל־יכול.
 מזמנים במיכחול, ושליטה ידע עם

 מעניינת פחות לא חוויה לצופים
לצוללים. הניבט מהנוף

לתערו הכפר בת הגיעה כיצד
בגיטנסיה לימודיה לאחר זו? כה


