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 לספרות הישראלי המכון
ופדיקור קוסמטיקה נשים

קורסים *
 מניקור פדיקור - קוסמטיקה - נשים ספרות
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 כי לספר, ידעו הישראלי ברחוב
 עבור לשילדס, לשלם הסכימה גוטקס

 כל על אחר דולר של סך תצלומיה,
 שהצטלמה מהדגמים שיימכר בגד־ים
 פה: בכל מכחישה גוטליב איתם.

 שלי. היה כרוק את לצלם ״הרעיון
 שאשת והסתבר למלון אליה צילצלתי

 מכירה קאהן, סופי שלה, יחסי־הציבור
אותי.

 שילדם ברוק לכבוד ״ערכתי
 במוצאי־שבת מיוחדת תצוגת־אופנה

 יודעת, ״את לי: אמרה שלה, אמא וטרי,
 ללייף תמונות לכם עשתה ברוק

 בגדי־ים לבשה ברוק ואז מגאזין.
 אין פרטית. תצוגת־אופנה לנו ועשתה

 רחבה מאוד היא דוגמנית. של גוף לה
 שאני שלה, לאמא אמרתי בירכיים.

 בדיוק לפוסטרים. תמונות כמה רוצה
 מאגאזין פיפל של צלמת לארץ באה

 של אמא בים־המלח. ברוק את לצלם
 בבגדי־ים להשתמש הציעה ברוק
שלנו.

 אשת־עסקים היא שילדם .טרי
 על תפקח היא שרק קבעה היא קשוחה.

 הצלם. יהיה מי קבעה והיא הצילומים
 לא התצלומים שגיאה. היתה זו לדעתי,
 לא שילדם ברוק של הראש אם טובים.

 משהו היה לא התצלום יפה כל־כר היה
מיוחד.

 של תעריף קיבלה״ שילדם ״ברוק
 אלפים עשרת שהוא שלה עבודה יש

לי. שווה היה הה דולר.
 מנהלת־כלכלית היא שילדם .טוע

 היא השלילי המסר את טאוד. טובה
 שהיא כך שלד״ העחרות דרך מעבירה

 דבר שכל מקפידה היא בסדר. תמיד
 כתוב הכל סטריקס. מאוד יהיה

 להשתמש מותר יום איזה עד בחוזה.
להשתמש. אפשר וכמה בתמונות,
 צלם, שנבחר הסכימו לא שהם ״חבל

 בזמן שם שנהיה הסכימו שלא חבל
 בגד״ים איך יודעים אנחנו הצילומים.

 להרים צריך איפה מונח, להיות צריך
 הישבן. לכיוון ליק־ מעל טיפה

 רק לא ברוק, על טוב יושב לא בגד־הים
 בגלל אלא שלד״ מבנה־הגוף בגלל
אותו. להלביש אין־ ידעו שלא

 סקאנדל. לנו היה הפוסטרים ״עם
 זאת הורידו, אוטובוס תחנות 125 מתוך

 פוסטרים. חמישים לנו סחבו, אומרת
 שהיו מאנשים מיכתבים קיבלנו
 שיקבלו ובלבד סכום כל לשלם מוכנים

ברוק.' של הפוסטר את

 משהו ״בגמו ^
שד^ ע ,,אצבעות! נ
 הגדולה ההצלחה מרות ^
 חולמת לא הבינלאומית וההכרה €

 בחוץ־לארץ. לעבוד גוטליב לאה
 לפתוח לה, הוצע פעמים עשרות
 לכולם לים. מעבר ובתי־חרושת עסקים

 לארץ ״כשבאנו בשלילה: השיבה היא
 אף אני חשבוך־נפש. לעצמי עשיתי

 שבועה. זו הארץ. את עוזבת לא פעם
 עצבעות, בעשר משהו בנינו בארץ, פה,

 בשבילנו. רק לא עולמי, שם עשינו
 בכל ישראל את מיצגים באמת אנחנו

העולם.
 לעבוד לי הציעו פעמים ״הרבה

 בכל תרוויחי שאת לי,מה אמרו בחוץ.
 להרוויח תוכלי בישראל, שלך החיש

 מאתיש לי הציעו בשנה׳. באמריקה
 קולקציה. לעשות בשביל דולר אלף

 הבית, שלי. החיים פה לא! — אמרתי
פה. הכל העובדש, המישפחה,

 הייתי לא בהונגריה ״כשהייתי
 ציונים־ נעשיתי בארץ, פד״ ציוניסטית.

 לא תחושה לי יש האחרון בזמן טית.
 זה הכלכלי, הפוליטי, המצב כל טובה.
 עונד״ תחילת עכשיו, מאוד. קשה קשה.
 מתוך וארבעה הזמנות להכץ צריך

 בצבא נמצאים שלי המנהלים חמשת
 עם הבעיות יש שני ומצד אחד מצד

 אני לפעמים והפיחות. והבנקים אשראי
 קמה את יום כל בארץ, יותר. יכולה לא

 לעשות אי־אפשר חדש. למצב
 זאת אבל מאוד. קשה זה תוכניות.

שלי.' הארץ
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