במדינה
דרכי־חיים
אני חו שדת ב כ ר גבר
קראטה ,דודו ,ומיטווחים
משאירים מעט סגאי
לשומר־הראש בחצאית♦

לפני שלוש שנים הציגה עצמה
צעירה לפני מנהל מישרד־חקירות.
״המודעה,״ הסביר המנהל המופתע,
״התכוונה לגברים.״
״אני לא פחות טובה מהגברים,
הייתי ב?חידה המרכזית של מישטרת
תל־אביב,״ הגיבה הצעירה.
כיום בת ה־ ,27כחולת העיניים ,היא
) __ שומרת־ראש מיקצועית.
היא מבקשת לציין שהיא מבאר־
שבע .זה פרט הזיהוי היחיד המותר.
״אנו כולם אוהבים עבודת ביטחון במי־
!
שפחה .יש מסורת כזו במישפחתי.״
דודה ,ניצב״מישנה במישטרה ,נפטר
לפני כמה חודשים .הוא היה מפקד
מרחב־הנגב של המישטרה.
אחרי שהיא סיימה את שרות החובה
בצה״ל ,התגייסה למישטרה ,וליחידה
המרכזית של מחוז תל־אביב .התאמנה
בקאראטה ,בג׳ודו ,פעם או פעמיים
בשבוע במיטווח ובעיקוב.
כאב־ראש אלגנטי .האם יש
לה פנאי גם לתרגילים מהסוג האישי,
שעליהם אין חובה לדווח לבוס? יש
בכלל חיים הפרטים לשומרת־ראש?
היא נושמת עמוק ומתוודה :״ל
פעמים אני מקבלת טלפון כשאני עו
מדת בדלת ,בדרן■ לפגוש חבר ,שאינו
יודע במה אני עוסקת .איך אני יכולה
להגיד לו :שמע ,בחור ,בוא נבטל את
הפגישה ,אני לא יכולה .עליי לצאת
לתפקיד.
״זה היה ביום השישי בערב .אני נא
לצתי להגיד :שמע ,אני נורא מצטערת.
הדודה שלי חלתה .אין מי שיישאר
עימה .אם הוא האמין — בסדר ,אפגוש
אותו שוב .אם לא — חבל.״
מדוע היא אינה מוותרת על כאב־
הראש הזה? יש לה ,הרי ,גם מיקצוע
נוסף .היא שמאית .יש לה מישרד
ולקוחות ,ופרנסה לא רעה .אז ,מדוע,
להיות גם שומרת־ראש?
״עבורי ,זה ספורט אלגנטי ,זה חסר
*י־ לי.״
אחרי שסיימה את שרותה במיש־
טרה ,ראתה את המודעה בעיתון ומאז
היא שומרת־ראש צמודה ,הידועה
ביותר בתל־אביב.
פחד אשת־השר .יהלומן מבוגר
נראה לאחרונה בחברת צעירה ,המלווה
אותו לבורסה .חלק התחילו לרכל .הם

בסלים ,ציווים
ומיצגים חיים
בשדות תדחי
ן • מי ס ג ש הבין לאומי והתסנסות
) !האמגיס ב־ 1980בתל־זזי ננעלו
במיצג שערך ומורה לאמנות
במידדשה למזדי א מו ת ברמת־השרון,
מומי מיזרזזי .המודה הלן־ בעירום
והטיל את מימיו על ערוגת״פרזזים.
המעשה זיעזע את תושבי־הגליל,
והציב בסימן שאלה * 1הסיכוי
שהאירוע ,שהיה צדיד להיעדר אחת
לשנתיים אבן יהפוך מוסד של קבע.
גס העצים הצבועים בוורוד של
נעשק'ה קרישמן זעזעו את תושבי
הגליל ,וגם כוונתו של הפסל
התל־אביבי בוקי שוורץ לצבוע את
ועזרים סביב תל־חי .תושבי האיזוד
לחמו ברעיון של שוורץ ,ובסיומה של

״הכפיר״ של אורכי
מטוסי ם מן־ המשימות
התכתבות ארוכה עט החברה להגנת
הטבע ותושבי הסביבת נמנע הגסיון
לצמע את עוף.
מ קי שוורץ ועיע את מחאתו

שומרת־ראש מיקצועית

העולם הזה 2402

חיילים נע הגדוד

על מילחמות וחמורים

.כולנו אוהבים עבודת ביטחון במישפחה־
הופתעו :״כנראה שעזב את העסקים
והוא מתעסק עם צעירה,״ פשטה
השמועה.
שגריר מדינה ידידותית וחשובה
מאוד ביקש גורילה שילווה את רעייתו
לכמה ימים עד שיחזור ארצה.
שר בממשלת ישראל נסע לחדל,
ואשתו חששה להשאר לבדה .שומרת־

״המברך״ של נויפלד

הראש קיבלה על עצמה את המשימה.
לפעמים מתנגדת אשת־היהלומן
ששומרת־הראש תאבטח את בעלה גם
בשעות הלילה ,בביתם .העיניים היפות
של השומרת אשמות בזה.
היום שוב איננה שומרת־הראש הי
חידה בחצאית.
היחידה של שומרי״ראש בחצאיות

בפוסטר .על כד שמנעו ממנו את
הצירה .בל הענין ה ה מלווה בהרגשת
שהאירוע יהית מ ר א ת תד־פעמי.
הפצצה של נגסאקי .בכל זאת

נקבעה לפני מ ה התכנסות אנעים
שנייה בתל־הי ,אך־ מילחמת־־הלבנון
מגעה את האירוע.
לפגי שבוע התכנה• האטגיס במ
קום בצילה של המילחמה הבלתי-
נגמרת .מ ישח־־החי עך העניק עזרה
כספיח״ והתנועה הקיבוצית סייעה גם
היא.
הפעם גם הגיעו אנעים מחדל .כמו
הפסל האמריקאי תי ס אופנהיית
שננה מסנה דמיונית של נעה האדם.
אופנהיים התעקש לבוא ולהציג
בתל־הי .בוונציה ה א פגש את אמנון
ברזל ,וביקש ממנו לבוא ולהציג את
עבודתו בישראל ,ולוא פעם אחת.
תנינה נויפלד ,אלמנת המילחמה
הנמשכת .אנעית ומודה לאמנות
במיכללת תל־זזי ,הצינה גדר־רשת
באורו של  150מסד ,היוצרת מבוך.
הנמס לתוכה הלך בה בעיקולים,
ומתקשה למצוא את דרכו בחורה״
הגדר — מבוך שסה — נבנתה
בעזרתם של חיילים מהגדה־ של בעלת
הקצין שנפל.

רב אותר מקיבוץ הצור מ ה מטוס
כפיר מענפי דוג ״ז ה מטוס ש שלה

״לא תמיד הכל מסתיים בטוב .פעם,
מונה חמש נשים ,שעדיין אין זה עבורן
הלקוח ששמרתי עליו גילה לחברו את
פול־טיים־ג׳וב.
אנשים חשובים ,הזקוקים לשומר־ זהותי .החבר החליט לבחון אותי ,ללא
ראש ,מגלים שהאויב מס׳  1של שומרי־ שום אזהרה ,הוא חסם לי את הדרך
הראש ששכרו היא רעייתם .חלק ברחוב ותפס את היד מאחורי גבי.
״נאלצתי לפעול מהר .החבר של
מלקוחות אלה חוזרים בהם ,אך רבים
מעדיפים שומרת־ראש צמודה ,שאינה הלקוח קיבל בעיטה בבטן ועוד
בעיטה .הוא התכופף ,הרים את ידיו
בולטת לעין בזהותה האמיתית.
בעיטה לחבר .״אמא שלי או למעלה והכריז :מספיק! די .אני לא
מרת לי ,בהזדמנויות רבות ,שהחתן צריך יותר!״
להוריד חמישה קילו .האם
שלי עדיין לא נולד .לפעמים גם אני
חושבת שאני יותר מדי בררנית .אך העבודה .מעניינת או משעממת?
״הגבר שלי ,הלקוח ,לוקח אותי
יכול להיות שיותר נכון ,אינני נותנת
צ׳אנס לעצמי .ייתכן שזה בגלל למיפגש חברתי .יש שם גברים ונשים
בעלי מעמד ,רובם רי מבוגרים .חלק
העבודה שלי .אני חושדת בכל גבר.״
האם היא פוחדת שלא תינשא? יש מהם מסתכלים עליי ,ובעיניהם אני
קוראת את השאלה :׳איר נדבקת אליו?
לה בכלל פחדים?
״יש לי פחדים ,אבל לא מפני שטרם איך הוא בכלל?׳ אחרים מביטים
התחת*תי ,עד לגיל  .27לפעמים קורים באירוניה ,כאילו רוצים להגיד לי, :אל
תתביישי .אנו יודעים הכל .תרגישי
לי גם דברים מצחיקים.
״חברה שלי שאלה אותי השבוע :טוב .אנו מבינים.׳
״אני מתאקלמת מהר .זה יותר נוח.
תגידי ,מה קרה לך ,איר יצאת עם
הגבר הזה שראיתי אותך עמו אמש? לא בתחילה היה מפליא אותי שכולם ,כל
 ,האנשים שליוויתי ,דיברו על נושא
היתה לו בכלל צורה!
״עניתי לה שהוא שמאי כמוני ,אחד :מין .כאילו שלא עשו דבר אחר
המבקש עזרתי .אני משוכנעת שלא מהבוקר ועד הערב ,עד שהופעתי.״
כאמור ,גבר חלומותיה של שומרת
האמינה לי.
״פעמים רבות הגבר שעליי לשמור הראש טרם הופיע .יתכן שהוא טרם
עליו ,זוכה בארוחת־צהריים מפוארת ,נולד .ובכל זאת ,יש גבר אחד המסוגל
דווקא הודות לי .אני מלווה אותו לגרום לכך שתרזה חמישה קילוגרם
למקום שבו הוא נפגש עם אנשי־ בשבוע אחד.
זה קרה בחודש שעבר ,כשהבוס
עסקים נכבדים ,או עם אורחים מחו״ל.

אותו למשימות לא־לר ה מי ר וטמן
והוסיף :״הפצצה של נגסאקי עומדת
להתפוצץ מעלינו בכל יום .כמו
במלחמת העולם־השנייהד
ההצהרות האנעותיות על המילחמה
ועל הכעס לא מנעו ברכבות למא
לדאות את הפסל מג הציורים
והמיצגים ,נמ שו ארבעת ימי האירוע.
דגל של מדתה .מה שכולם ראו
הטב ,אס כי הדיעות על טיבו ה ו
חלוקות ה ה הפסל החזותי של
מנשק׳ה קדישמן ,האיש שצבע כבשים
בניאנלה של וגצית הפעם עסק
לךישמן מזמורים :שניים ,בשד־ודם•
נוערים לועסים ,שהוצבו נ שמת
ליד ס כמה תערים עשויים פה.
לדגלי עדת החמודים מיש קדישפן
שלוש פינית בד .הצבעים של שלוש
חפיסות הו :ירוק לבן ואדום .צבע
נוסף ,השחור .סיפקה אדמת הג ל ל
השחורד״ שאליה ועמיד קדישמן את
פימת הנד בעזרת א מי ת
ארבעה הצבעים מרכיבים ,כידוע,
את •הגלה של מדינה שפרם קמת
פלסטין.
למת נעצם ,התכוון קדישמן?

.......

1.. . .

שלה העיר לה על הופעתה המיק־
צועית :״את צריכה להוריד חמישה
קילו .שמנת נורא .איזו צורה של
שומרת־ראש יש לך?״

דיעות
אופציה פתוחה
מי שמבקש להתגחם,
יכול לחשב
גם חישובים אחרים.
התוצאה  302:436בקרב על הירושה
לא בדיוק הלהיבה את מעריציו של
דויד לוי .אבל משעבר שבוע והם
נאלצו להשלים עם התבוסה ,באה
הישועה ממקור בלתי־צפוי :התנ״ך.
מחשבי־חישובים מצאו כי שם,
בתנ״ר ,התוצאות היו הרבה יותר
משביעות רצון ,אפילו מדהימות:
 41:957לטובת דויד.
הם טרחו ,מנו וגילו כי דויד)המלך(
מוזכר בספר הספרים  957פעם )וגם
בצורה רי אקטואלית :״ויאמר דויד ,מה
לי ולכם?״  -שמואל ב־ י־ט( לעומת
יצחק )בן אברהם( המוזכר  41פעמים
בלבד.
אחת הפעמים שבהן מוזכר יצחק
היא אפילו די נבואית) :״ויהי כי זקן
יצחק...״ — בראשית ס ( .
ואז ,כמובן ,האופציה שוב תהיה
פתוחה.
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