
יש״ שר״ת ראיינה

!׳וו שו יודעים מרם חינה: ואש־עיו״ת להיות הרוצה האשה רום יעל
1 י■ אבו אקדמיה ביטו״ יודעת שהיא צנועה, הדבה ביישנית, קצת ]ת, ט״ו

1̂1 או המחפשת אחת מהחבר׳ה, אחת שהיא רחוב, ביטויי

,הייתי
 תר־אביבית.

 משוגעת אני נעת
על

חיפה־

 סנו ושוב ..אפשר
 שקודה מה עד
 נני־זוג שני בין

 להס שיש
קאו״דה־

 פעס ,או
הייתי לא

 .9ו ׳וסו של אשתו
 ה״תי תמיד
רום״ יעל

1 את ,דסוחו• 1 1 1

 נטות היה .בגין
 שגיא שאונל
 והדד פאר

 שהעת
החידות״

 וגדיש לא -אני
 בזנות שצלית
 ולא אבות,

 בזכות
בערס״

 אחדי משעמם ל׳ .היה
 שנה עשרים

 והגיע באוניברסיטה,
 ללש הזמו

הלאה־

ס היא רום יעל  לביוגרפיה מעבר - טיפו
סת. אותה המציגה שלה המפורסמת ש בטיי  י

אוד רחבה השכלה בלתי־נדלה, מרץ לה  מ
 בקולי בן על תכריז שהיא מבלי פתוח. וראש

ת היא קולות תר פמיניסטי הפמיניס מכל יו
ת המוצהרות. טיו

 כמו ורצה הולכת נושמת, חיה, רום יעל
 שהיא מהעובדה עציץ עושה שאינה אשה
תר טובה  להרצות יכולה היא גבר. מכל יו
 פוליטיקה, בענייני שעות במשך לפניך

שוב שוב ולהסביר  הפוליטי הסבך את ו
ש הבעיות ואת גח׳ל שבהסכם בחיפה, לה שי

ת היא שם מודד ת  כהן-אבידוב מאיר עם מ
ת לראשות הליכוד מועמד תפקיד על  עיריי

שהו לי נדמה חיפה.  היא מקום שבאיז
ם שעוד מכך מתעלמת  נציג להיות רוצה אד

הקופה. כל על הולכת והיא בחיפה, הליכוד
ם יעל  הפרופסור לחבר״הכגסת נשואה רו

ה ק ת לאווירודינמי סויי סף ני  ואם רום, יו
ם. לשלושה תה ילדי  של הצנועה דיר
ם מישפחת  שם לטכניון, בכניסה נמצאת רו

ם יעל בילתה  כראש״ מחייה שנים עשרי
ם הלישכה ם. לקידו סטודנטי
הכרמל, הדר לכוון חיפה את חוצים אנחנו

 שאינו מי שלה. הבחירות מטה נמצא שם
 של מיופיה מתלהב כמוני, חיפה, את מכיר
 רום, יעל כמו חיפה, את שמכיר מי העיר.
פי שבנוסף לי, מזכיר ש ליו  כיעור, הרבה י
ם הרבה ת היא עוני. של כיסי  על מדבר

ת, אינטגרציה ת־ערבי הודי  שכונות על י
ם גרים שבהן הודי ם י חד, וערבי  ומבטיחה בי

ש הליכוד נציגת היותה למרות כי  לה י
ם תומכים ם. ערבי רבי
מה' ,חיפה  של שליטה מרכז היא האדו

ם יעל שנים. עשרות מזה המערך  רוצה רו
השליטה. את לזעזע

ס היא  כשאני מהחבר׳ה. אחת של טיפו
הלן', אומרת היא אליה מטלפנת א תוך לי.  וב

ם הרבה טויי ם בי  שפתה שזורה אקדמיי
טויי רחוב. בבי

ת היא ם גדול מדי ת. ולבושה מי  בפשטו
 והיא לחתיכה אותה להפוך מנסים עכשיו

 לספר-צמרת אותה שלחו מתמרדת. קצת
סדר כדי תל״אביבי  היא תיסרוקת. לה שי

 מסרק שהוא כמו אותה סירק הוא הלכה,
 לצלם נלקחה היא ואחר־כך נערות־זוהר,

ת מניו ם: לה שיעשה דוג אני פורטרטי  לא .
היא אגי,' לא בכלל זה התמונות. את אוהבת
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