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)63 נזענזוד זמשו
 זזוא ההמולה מכי נרגש ראה
 למחלקת אותה שמעבירים ומר

 כד יסודית. לבדיקה ;ף־אוזךגרון
למחלקה. רצים ם

 פרווה כובע עם כיסא־גלגלם, על
 ונאנחת כפופה ליז מובלת ראשה,

 בשוסרים מוקפת היא המחלקה. ;ל
 ה־ על לוחצים הצלמים גורילות.
 והד מתנפלים הגורילות !צלמות

 מאוד. אלימים הם כולם. את יפים
הח אחד אל במהירות מובלת יז

 קצת לה תנו לכם, .תתביישו רים.
 יחסי־הצי- אשת צועקת ורטיות,״

מס מישהו האוניברסיטה. של :ור
 מחיר וזהו המישחק שזהו לה יר

 עורכי-הדין הפכו כולם !תהילה.
 מכל בינתיים, טיילור. הגברת זל

 בלתי-פוסק זרם מציף חדרים,
המיסדרון. את חולים זל

 מייבבת היא
מנשק הוא

 ליז את לראות רוצים ודם י*
 אבל וילון, מכוסה החלת ולמות. -

 דר־ להציץ שניתן סדק אמה ותר
 העמידה, בגיל וגברים נשים :ו.

 נדחקים כולם — וצעירים לדים
לק מנסים מתכופפים, הדלת, נול
 מהדרה מראה של בדל איזה ום
 מיליונים של ריח יש הכוכבת. ול

 האווירה בהולים רופאים :אוויר.
!חושמלת.
 השוטר אוסר 6 השעה בסביבות

 תפוס למעלית, רוץ שלידו: יגער
 אחרי בהיכון. הצלמים כל נפדה.

 הכוח וחלוקת הכנות של דקות 2
 ליז, יוצאת שונות תצפית נקודות
 ב־ האחרת הגבר על־ידי תמכת

 כולם גזית. (מיל׳) והאלוף זייה,
 הגורילות המצלמות. על 'וחצים
 סגל אנשי גם ודוחפים. ;ודפים

 הם לעזור. החליטו ;אוניברסיטה
 לצלם. לא וצועקים ־וחפים

יפה. ממש היא לעשות. מה אין
 כחולות-ירוקות. עיניים לה ש

 שלמה עיניים. הן מהפנים זצי
 תחילת של בסרטים אביר כמו זית,

 הפלש למצלמה. מכה מעיף ;מאה,
 אי- הבעיות. נפתרו בכד זהו. !ף.

מב אינו הוא יותר. לצלם ופשר
 שהעיפה הקטן ובחיוך במבט זת
 את מכירה היא המצלמה. אל 'יז

 גזית, המצלמה• ובין בינה ;יחסים
 זו פקודה חוכמות. יוזזע לא ננרל,

נקודה.
 מצטד שלה, המרצדס ליד למסה,

 ליד ישובה ליז אנשים. עשרות פים4
 מחזיק הוא שלה. המכסיקאי ?מחזר

 יקר בושם של ריח היד. את לה
נאתיר.
 ליז לעברה. מתכופף גזית שלמה

מס היא ומתנצלת. בידו אוחזת
 להי־ רוצה היתה כסה עד לו בירה
 גזית שלמה בוכה. כמעט היא טאר,
 ובקול מייבבת ליז ידה. את מנשק
 שלמה ומתנצלת. מסבירה בוכים
ממשי ליז היד. את לה מנשק גזית

 את לה מנשק שוב הוא לייבב, כה
היד.

 חם- חיוורת, חלשה, נראית היא
 הבעה עם 50 בת אשה רת־אונים•

 פתאום .5 בת ילדה של מתפנקת
להת רוצה אחד כל מדוע מבינים

 יכול, היד, גזית אילו איתה. חתן
 נישואין, לה מציע היה הוא גם
במקום. בו

 והמרצדס הדוושה, על לוחץ הנהג
 מותירה תל-אביב, לכיוון שועטת
מ אנשים של ואבק ריחות אחריה

אחר. עולם
 טבעית; יפה;

נחמדה
ד י י י  שואל ז״ להגיע צ

■  הצלמים למראה איש־מכם, י //י
 אולם־הנוסעים את שמילאו הרבים

 בךגוריץ. בנמל־התעופה הנכנסים
 מישהו לו עונה ד שילדם ״בתק

 אינו אפילו והוא נוצצות. כשעיניו
 נשוא שהיא הנערה היא. מי יודע

כל- רבים גברים של חלומותיהם
כד•

לנ מנסים הצלמים נחת. המטוס
 השחקנית תיכנס פתח מאיזה חש

ם־ בעצבנות רצים הם המפורסמת.
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 לקצהו הגדול האולם של אחד קצה
 מנסים אחריהם, והשוטרים השני,

שול רבים נוסעים סדר. להשליט
במתרחש. תמהות עיניים חים

 מלא כבר הקטן האח״מים חדר
 שהחליטו בעיתונאים, לפה מפה

 בך האורחת, תשב איפה ביניהם
איתה. ולדבר לראות יוכלו שכולם

ב מבחוץ, מגיעה, היא לבסוף
ב לבושה ארוכה, מרצדס מכונית
 לבנה כותנה וחולצת ג׳ינם חליפת

 זר בידה מחזיקה סיני, צווארון עם
 צלופן בנייר עטוף ענקי, פרחים

 כחולות עיניים גבוהה, מרשרש.
 מסורקת, קלות, מאופרת סולד. ואף
 פניה. על אמיתי, רחב, חיוך עם

 אשה לצידה בתמונות. כמו בדיוק
 מיקצועי שומר-ראש כמו הנראית
 שילדם, טרי — אמה זוהי וקשוח.

ברוק. של עסקיה את המנהלת
 הצלמים בין בקושי, נדחקות, הן

 ומתיישבות אותן, המקיפים הרבים
 לפלס מנסה גדול איש הספה. על
ול ונדחף דוחף אליהן, דרכו את

 כש־ ומתיישב, להגיע מצליח בסוף
 המפיק רווחה. אנחת פולט הוא

 את להביא שדאג הוא גולן. מנחם
החדש, בסירטו לככב לארץ, ברוק

קראייו/סחרה.
וכלב סוס

 העיתונאים אל חביכה רוק ^
מת אינה בפירוש היא הרבים. —

 ואינה שחצנית, כוכבת כמו נהגת
 המופנית שאלה בשום מזלזלת

 אמיתי בחיוך כולן על עונה אליה.
ושו אינטליגנטית בצורה ותמים,

 בישראל,״ לבקר נרגשת ״אני טפת.
 ״ואני בדיפלומטיות אומרת היא

שיותר.״ כמה כאן לראות רוצה
 ,17ה־ בת ברוק, נמצאת כרגע
 חג־המולד בחופשת תיכון, תלמידת

 הסרט, צילומי עקב מבית־הספר.
 תפסיד חודשים, כשלושה שיימשכו

 ללימודים. האחרון מהסמסטר חלק
פר מורות שתי לארץ יגיעו לכן

ה את להשלים לה שיעזרו סיות
חומר.

ה עשר ברשימת נמצאת ״ברוק
ביו הטוב בטעם הלבושות נשים
 ומתחיל גולן, מנחם אומר תר,״

ה הילדה של מעלותיה את למנות
כ פעמיים נבחרה ״היא : מוכשרת
ביו הפופולארית הצעירה שחקנית

 שהיא העובדה למרות בעולם. תר
 גם ועובדת רבים בסרטים מופיעה

 הם בלימודים ציוניה כדוגמנית,
מצ תלמידה והיא הגבוהים, סן

 קרוואן עבורה הכנו אנחנו טיינת.
 מיוחד סוס גם קנינו ונוח. גדול

להשתעשע.״ שתוכל כדי עבורה,
יו היא הזמן. כל מחייכת ברוק

 חיוך, כל שלה, תנועה שכל דעת
מהב המבזקים מונצחים. מבט, כל

מפ אינם המצלמות ומנועי הבים
לתקתק. סיקים

 של יד פעם מדי שולחת אמה
 מסדרת שלה, האוצר לעבר פטרון
 על טופחת קדימה. שנפל שערה
 של בחיוך לה עונה וברוק השכם.

 מחזיקים וממושמעת. טובה ילדה
קצר. אותה

 קמה הכוכבת הסתיימה. המסיבה
 כשה־ החוצה, יוצאת היא ללכת.
תנו וכל צעד כל מנציחים צלמים

 עשרות למרצדס. נכנסים ראש. עת
 וסתם נמל-התעופה עובדי אנשים,

 מכל המכונית את מקיפים סקרנים,
 חטוף במבט לזכות מנסים עבר.

 חיוך אליהם שחייך הזה, הפלא על
 מעל פעמים הרבה כל-כך מפתה

המגאזינים. דפי
 לכלב ? למה במכונית. מחכים

 מתא־המיטען. לצאת שאמור ג׳ק,
 ואמה, במכונית, לבד נשארת ברוק
 לדאוג הולכים גולן, מנחם עם יחד
הסידורים. לכל

 לבן כלוב בתוך הגיע. הוא והנה
 מיד באיש מלווה גלגלים, על גדול

 את לפתוח לה ״תן במדים. חד
 ״כדי הצלמים מבקשים הכלוב,״
 יוצאת ברוק תמונה.״ לנו שתהיה

 הכלוב את פותחת המכונית, מן
 משתחרר. ומטופח, גדול כלב וג׳ק,

 חזרה מצלמות, הבזקי חיוך, חיבוק,
ביב.לתל־א ודוהרים למכונית

 מיימון שוש
■סרגופטי וענת !

במדינה

נופים של ה״יער״
חיים של יופי

ם שטחים קי חז מו
א א וסג״ם ל ל ר0 י

 זועקים כנדה הימתנחלים
 נופים, הישרג הקמת ננד

 לגזול עדטד שהוא מכיוון
איכותרהחיים. את מחם

מכ מריצים מזדעקים, אנשים
 ל- לשר־הביטחץ, בהולים תבים

 המועצה ליושב־ראש שר־החקלאות,
 באיזור ובנייה לתכנון העליונה

 ולאישי־ציבור. לחברי־כנסת הגדה,
 הם לסגני־שרים. נשלחים העתקים
 מיוחדת, מסיבת־עיתונאים מכנסים

שמת הנורא הפשע על מתריעים
 :הנושא המערבית. בגדה בצע

הגדה. בלב הנבנה נופים, יישוב
 מטורפים, שמאלנים קבוצת זו אין

 סב- קרקעות הפקעת נגד הצועקים
עקי על והסתריעים ערביים פריים

שנים. מאות בני מטעי־זיתים רת
החב־ אנשי הם הפעם, הדוברים,

 על כועסים הם הטבע. להגנת רה
 שמד באיזור נופים היישוב הקמת

 בעבר היה זה ״אזור רת־טבע:
 מכן ולאחר מנדטורית, שמורת־טבע

המ שאופיו כך ירדנית. שמורה
ו הטבע ערכי על נשמר, יוחד
 הנופית משמעותו שבו. הנוף

 ייחודית והארכיאולוגיה הטיבעית
 מיכתבים (מתוך כולו.״ בשומרון
 לשמור ״מטרתנו לשרים). שנשלחו

ה מזכיר שגיא, טוען הטבע, על
 צעיר, בחור הטבע, להגנת חברה
 ״ה־ :החברה סקל עם חולצה לבוש
 פיתוח. של בתנופה נמצא איזור

 להקים תוכנית על כאן מדובר
 שמורת־טבע, שהיד. בשטח ישוב
 לוקחים כאן המנדט. מזמן עוד

 לציבור המיועד יער, של שטח
 מרשות־ אותו ומפקיעים כולו,

 לאנשים אותו למכור כדי הציבור,
 לעצור מבקשים לא אנחנו פרטיים.

 הקמת לעצור ולא הפיתוח את
 תוך ייעשה זה שכל אבל יישובים,

 והנוף.״, הטבע בערכי התחשבות
 על בהסברים דבריו את מלווה הוא
מאחוריו. התלויה מפות שורת גבי

 שלפי בתמימות לו העיד מישהו
לשילטון־כיבוש אסור אמנת־ז׳נבה

 ומדוע, בשטח, דבר שום לשנות
ב לבג״ץ פונים הם אין כן, אם

* ז עניין
 אנשי־החברה, מסבירים בינתיים,

 בדרכים זאת לעשות מנסים הם
 רבים לגורמים פנו הם אחרות.
המע הגדה מתושבי ורבים במימסד

 שותפים כמובן) (היהודים רבית
תצ לא זו ודרך במידה זו. לדיעה

 בהליכים לנקוט ינסו הם ליח,
מישפטיים.

אנ ערכו משכנעת הרצאה אחרי

ליער. מאורגן סיור הקבוצה שי
בכביש נסיעה דמיון. צריך

יי ומשמאל מי׳מין חוצה־שומרון.
 ופחות, יותר חדשים יהודיים שובים

 ישראלית מהדורה כמו שנראים
ב מוקפים כולם בית־סוהר. של

ותאו גדרות־תיל של שורות כמה
 שער יישוב בכל -חזקה. לילה רת
בדרך- בנויים יישובים שומר. עם

בולטת בצורה הגבעות על כלל
 וילות- טרומיים, בתים :ביותר

כ רעפים. וגגות צריחים עם פאר
כאן! אני לומר: אילו

קטנים ערביים, כפרים ולצידם
מד על במדורג בנויים וגדולים,

 ומשתלבים צנועים ההרים, רונות
 שטרם אותן קטנות, חלקות בנוף.

בחריצות. מעובדות הופקעו,
 ליישוב שהוקצה לשטח מגיעים

 גדול בולדוזר עובד בפתח נופים.
 רועה לידו י שיטחי־קרקע. ומכשיר

 מאיץ מקל, ובידו כופיה חובש זקן
 וגדול לבן שלט להתרחק. בעיזים
חיים.״ של יופי — ״נופים :מכריז

 ומתחילים המכוניות את מחנים
 כולם ההר. צלע על ברגל לטפס

 את לראות בכיליון-עיניים מצפים
הע לעצים מחכים המדובר. היער

ה עשרות בני והגבוהים בותים
 אותם לעקור כל־כך שחבל שנים,

ו צמרת גדולי לחרובים ממקומם,
ירוקות. מסטיק אלות

ומה סלעים על מטפסים כולם

 הגיעו והתנשפו, התנשמו מורות,
 מסביב. ראשון מבט הגיבעה. לקצה

 באופק. נראה לא יער שום כלום.
 של שיחים הרבה סלעים, הרבה

 ופירחי־ רקפות קצת קוצנית, סירה
 המדוברים, העצים אחרים. חורף
 אינם להגן, רוצים שעליו היער
נכון אולי או קטנים, עצים אלא

 גרושתו מושביץ, יהודית בין •
 נדו־ ובלאנקר. נזושביץ, מארק של

אשתו. שביץ,

 מטר חצי של בגובה שיחים, יותר,
 מטר 10כ־ מרוחקים היותר, לכל

מהשני. האחד
 מגבעות שונה נראתה לא הגיבעה

שע גבעות מאותן באזור, אחרות
 להגנת החברה לדעת אפשר, ליהן

 קצת ״צריך יישובים. לבנות הטבע,
אח בכוחות שגיא, ניסה דמיון,״
 אכזבה השתלטות למנוע רונים,
 יכול ״פה המבקרים. על סופית
 יתנו רק אם מאוד. יפה יעד להיות
 לא רעייה כאן יש לגדול. לעצים

 הורסים והם עדרים, של מבוקרת
אפי פה להיות יכולים העצים. את
דובים!״ לו

תל־אביב
ס ק ש ,ס י ,ו

מושכיץ מרק של כלתו
 מצליחה אשת-עסקים היא

עצמה. בזכות
 עיסקת- על רעשה כולה המדינה

מי להכניס אמורה שהיתה הנפל,
 שהוקמה דנות, לחברת ליארדים

 הוה (העולם מושביץ מרק על־ידי
 ימים כמה שבוע. באותו ).2364
 תצא לא שהעיסקה שהוברר אחרי

 חנות סנטר בדיזנגוף נפתחה לפועל,
 עתיקים, רהיטים המייבאת יפהפיה,

 מה־ ושכיות־חמדה מאיטליה כלים
פנ — החנות שם מיזרודהרחוק.

אקזוטיקה. טסיה
 חברת ובין החנות שביו הקשר

 בשם ויפה צעירה אשה היא דנות
 היא 38ה־ בת גבי מושביץ. גבי

 של הבכור בנו דני, של אלמנתו
 11 לפני שניספה מושביץ, מרק

 דנות חברת בתאונת־מטוס. שנים
שמו. על קרוייה

נול גבי מישרד־אדריכלים.
 בת כשהיתה בזיכרון־יעקוב. דה
 ארבע ואחרי דגי, את הכירה 19

 להם נולדו נישאו. הם חיזור שנות
 שתן ועופר. שרון — ילדים שני

 היה ועופר וחצי, שנה בת היתה
 כשנהרג בלבד שבועות שישה בן

אביהם.
 את גבי פתחה כשנתיים לפני
 והפצת בייבוא העוסקת גור, חברת

 שם הרחוק. מהמיזרח פירחי־משי
 של מראשי־תיבות הורכב החברה
 (מר־ אורי גבי, השותפים: שמות
 של גמשתו (עופר), ורונית קוזה),

עופר. יולי
ל גבי נישאה שנה כחצי לפני

הא בשגריתת עובד רשל, משה
בתל-אביב. מריקאית

הרע את ושוקולדה. כשמים
 בתוכה שתשלב חנות לפתוח יון

שי על המונחים מעודנים, כלים
 כשמסביבם עתיקים, ורהיטים דות

 כאילו הנראים פירחי־משי פזורים
 עם יחד גבי הגתה נקטפו, עתה זה

שותפה. ועם לוי לאה חברתה,
וה היפות כל הגיעו לפתיחה

 דיצה — תל-אביב של חשובות
 רעיה רביו, לאה בוכמן, חבם,-גילה

 לאירוע, ׳תרמה רבלון חברת יגלום.
שוקולדים. נידבה ועלית בשמים
או בין מאושרת הסתובבה גבי
מסי קשה, עבודה של שנים רחיה.
 את הוכיחו וכישרון חריצות רות,

הצליחה. היא עצמן.

וכישרון עבודה הרבה
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