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 מתי עזבתי הדוגמנות עולם את
 בעיקר לעזוב. צריכה שאני שהרגשתי ע

הכל," זה הראש בראש. זה את הרגשתי
בביטחון. מסכמת היא

דוגמנית). טוב(להיות הרגשתי ״לא
 שלי בעבודה לטפל ראש לי היה

 ובחברים בילדים (חנות־לעתיקות),
 עכשיו בעצמי. קצת לטפל וגם שלי,

 אחד אף לי. טוב וממש נשואה לא אני
 עם לדבר יכולה אני כלום, לי אומר לא
רוצה. שאני לאן וללכת רוצה שאני מי
 ומתי המישפחה עם קשרים לי יש

ממש. איתם אני צריכה שאני
נשואה. להיות מאוד קשה ״לדעתי,

 יכולים נשואים אנשים רק אמנות. זו
נשוי. להיות קשה כמה להבין

 מנישואין שיוצאת בגילי, ״אשה
 לא שלה שהראש סימן זה מדופרסת,

 אני לה. חסר משהו לחיים, פתוח
 אני הזאת. הבעיה את לעצמי פתרתי

 שהתגרשתי מפני אולי טוב, מרגישה
רובוט. להיות שהפסקתי מפני ואולי

.יודעת. אני רצינית, מאוד החלטה זוהי
 גרושה? להיות לי טוב כל־כך למה

 אני סגורה. הייתי צעיר. בגיל התחתנתי
סגור. עולם זה נשוי שבן־אדם חושבת

 את ולהכיר נשואה להיות יכולה לא את
 להגיע רוצה באמת הייתי העולם. כל

 את ולהרגיש נשואה אהיה שבו למצב
חופשיה.״ יותר להיות החיים,

 שניהם היו מוריאל של בעליה
 כסף האם מצליחים. סוחרי־עתיקות

 הצעירה של בעיניה שיקול היה
 של אמות־המידה פי על שהתחנכה

 היא כך על בעולם? היקרה העיר
 את עושה שכסף נכון לא ״זה משיבה:

 הרבה מכירה אני יותר. קלים החיים
 הולך ולא כסף המון להם שיש זוגות
מקלקל. אפילו לדעתי, כסף, טוב. להם

 מוריאל דוגמנית
מבן־הרוש טוב יותר צוויג

 לא לרוז׳ה, השנייה בפעם כשנישאתי
 את בנינו יחד בכיס. גרוש לו היה

עצמנו.״
 ״אני עצמה? את מגדירה היא איך

 מה, יודע מי יפהפיה שאני חושבת לא
 בנויה אני שיש. נורמלית הכי אשה אני
 בגילי. מהנשים אחוז שמונים כמו

האופי." כמו חשוב לא היופי

״בלי
חשבונות!״ שום

 בעליה, שני עם יחסיה ל ץ*
הם תי  בת בנותיה, שתי של לאבו

 ״אני בחום: מוסיפה היא ,5ה־ ובת ז7ה־
 ונמצאת לשעבר, בעלי שני של ידידה
 עשו לא הם שניהם. עם עיקבי בקשר

 להיות בשבילי מאוד טיבעי וזה רע לי
בקשר. איתם

 מדי נפגשת אני השני בעלי ״עם
 לו מאחלת ואני שפת־הים, על בוקר

 במשך שנבנה הקשר כי טוב. לו שיהיה
 אני אחת. בבת להעלם יכול לא שנים
 שקשה רואה אני כי בו, מטפלת אפילו

 לוקחת עכשיו אני לידו. אשה בלי לו
 חצי אחרי אם טוב. הכי הדבר את ממנו
 לידו לא כבר אני רע, מרגישה אני שעה
 <0וה בעדינות עוזבת אני מולו, '־?

יפה. זה את :ל
נשואה. אשה של מחובות נמאס ,לי

סיפוק, מקבלת ולא נותנת רק <ת .
 לי נתן הוא ביחד. להיות שווה ,א

 רציתי שאני מה לא זה אבל פיד־בק,
לקבל.״

- ממוות תציל צדקה
ת! רא אבל תו חי ש מ

 לחלוקת הנוגעים הסדרים
 לעשות קל שלא מצא הכספים,

 שההמחאות רצה סלומון זאת.
 הדתות ממישרד־ יישלחו לנזקקים

 אישי באופן יחולקו ולא עצמו,
 הדתיות, המועצות פקידי על־ידי

 או שלישי מדרג עסקנים אותם
 עליו היה זה לצורך אך רביעי.

 נזקקים, של ברשימות להשתמש
 על־ידי אליו שהועברו

עצמן. המועצות־הדתיות
 מיספר מדהימות. היו התוצאות

 בדואר שנשלחו המחאות של עצום
 לא הנמען כתובת למישרד. הוחזרו

 מקומות כמה היו ידועוז. היה
 המחאות חזרו שמהם יישוב,

מאוד. גדול במיספר
 למישרד־ נודע אחד במקום

 ההמחאות מקבלי בין כי הדתות,
 התברר עשירים. קבלנים גם היו

 כספי את מקבלים נזקקים רק שלא
 מגוחכים בסכומים האלה, הצדקה

 בין לאיש. שקלים מאות כמה של
 למצוא אפשר הצדקה כספי מקבלי

 ועשירים אדירי־כוח גופים גם
 ישראל מדינת של במציאות מאוד

 בדוח נאמר כך על הישיבות. —
המדינה: מבקר

תוומוף
ו--------- ב חולק. הכסף כל לא אולםתרמית?א

 ,1982 משנת מבקר־המדינה דוח
כי נאמר שם המיספרים: מופיעים

וקבר־רחל הפותל באיזור הקופסית ליד אלמוניים תורמים
שקלים אלפי מאות של פער

 נעים לא היה מחזה ך*
מחדרי באחד )למראה: 1

 ישבו בירושלים מישרד־הדתות
 גדול. שולחן ליד עסקנים שלושה

 מונחת היתה השולחן על
 שיטרי־כסף, של ערימת־ענק

 וחפצי־ערך. תכשיטים מטבעות,
 את ידיהם במו ספרו השלושה

 הם התכשיטים. את וחילקו הכסף
 לא בערימות. השטרות את ערכו
 איש מעשיהם. על פיקוח שום היה

 יש בדיוק כסף כמה ידע לא מלבדם
 שווים בדיוק וכמה בערימה,

התכשיטים.
 הזה השלל הועבר אחר־כך

 היה זה הדתיות. במועצות לחלוקה
 המוצבות בקופות שנאסף כסף

 הארץ, ברחבי רבים דתיים באתרים
 בעת שם, לנזקקים. לסיוע המיועד
 היו לנזקקים, הכסף חלוקת
פחות. לא קשים המחזות

 מול בבוקר, מוקדמת משעה
 המועצות של הבניינים פיתחי

 ארוכים. תורים השתרכו הדתיות,
 במשך עמדו וקשישות קשישים

של העז בקור ארוכות שעות

 הצורבת השמש תחת או החורף,
 אל סוף־סוף להגיע כדי בקיץ,

 את ולקבל הפקיד, של שולחנו
כספם.

 ללא ניתן לא בדרר־כלל, הכסף,
 הדתיות, המועצות פקידי תמורה.
 היום הדתות במישרד־ בכיר שאיש
 מסוג כ״עסקנים אותם מגדיר
 מזה,״ פחות גם או דלת, או גימל,

במעט לתועלתם השתמשו
לאנשים שחילקו השקלים

 ידעו ההמחאות מקבלי קשי־היום.
 תחת ״טובה להשיב שעליהם

למען י ולהצביע טובה״
 ״הנדבנים״ של מיפלגותיהם

החלוקה. כס־ על היושבים
 הכסף, את תשובה. אין
 אתרים מבקרי תרמו כאמור,
 קופות: מוצבות שבהם דתיים,
 רחל קבר המערבי, הכותל

 ובתי־ ^תי־קברות בבית־לחם,
 27 יש הכל בסך גדולים. כנסת

המ התורמים, כאלה. אתרים
 לא ללןופות, ממונם את שלשלים

 השימוש סוג מהו הסתם, מן שיערו,
בכסף. שנעשה

 הכסף את הריקו 1978 לשנת עד
 ורק מישרד־הדתות מטעם עובדים

 שהתחילו אחרי ,1978 בנובמבר
 במישרד־ קשות שחיתויות להחשף
 עם התקשרות נערכה הדתות,

שמירה. חברת
 ההכנסות הסתכמו 1980 בשנת

 אלפי 640ב־ מקופות-הצדקה
 רק חולקו בפועל אך - שקלים

 כמעט כלומר: שקלים. אלפי 548
 בשנת חולקו. לא שקלים אלף 100

 אך שקלים, אלפי 960 נאספו 1981
 אלפי 495 רק לנזקקים חולקו

 1982־83 הכספים בשנת שקלים.
 4,126,600 הצדקה מקופות נאספו

 3,493,251 רק חולקו אך שקלים,
שקלים.

 של פער יש שנה מדי כלומר:
 הסכומים בין שקלים אלפי מאות

 ובין בקופות־הצדקה, הנאספים
 לנזקקים. המחולקים הכסף סכומי

 לאיש האלה? להפרשים קורה מה
כך. על ברורה תשובה אין

 המנכ״ל מדהימות. תוצאות
 משה מישרד־הדתות, של החדש

את לשנות שביקש סלומון,

הבינמישרדית(לחלו .הוועדה
 מכס־ אישרה כספי־הצדקה) קת

 ,לגופים גם מענקים פי־הצדקה
 ישיבות ביניהם — ולאירגונים

ישי בתלמידי לתמיכה ומוסדות
 עד 10,000מ״ בסכומים — בות

 פירטה לא הוועדה שקלים. 25,000
 המענקים למתן הסיבות את בכתב

 לא אף מהגופים חלק אלה. לגופים
 הנתמכים שמות על מידע המציא

סכומים... ובאילו על-ידיהם
 בכתב הסברים נמצאו ״לא

 הדתיות המועצות לקביעת
 פברואר עד להם. שנתנו והמענקים

 המועצות 20 מבין שמונה ,1982
 לא מענקים, שקיבלו הדתיות
 דוחות הדתות למישרד המציאו

הכספים..." חלוקת על
 רינר נשמעים במישרד־הדתות

 ההכנסות בין שהפערים כך על נים
 ושיש מיקריים, אינם ההוצאות ובין
 השורר בחוסר־הסדר שמעוניין מי

 פי על האלה. הכספים בחלוקת
 המיועדים הכספים הרינונים,
 ולנזקקים לקשישים לחלוקה
 של לכיסיהם דרכם את מוצאים

עסקנים.
■ מרסלזוהר

 לא היא עכשיו? מחפשת היא מה
 היתה אבל מיוחד, מישהו מחפשת

 שמבין ורגוע אינטליגנטי גבר רוצה
 דורשת היא בנפשו. ומבוגר החיים את

 אוהבת היא כי מגבר דברים הרבה
 חן מוצא שלא משהו תראה אם שלמות.
 בהרבה פוליש לעשות תנסה בעיניה

 תוכל לא תצליח, לא אם עדינות, הרבה
איתו. להיות
 נמצאת מוריאל של מישפחתה כל

 את להביא נסיונותיה וכל בצרפת
 ״הם בתוהו. עלו 65ה־ בני הוריה

 בעבודה, וגם בכסף גם שם מסודרים
 זמן הרבה לי אין לעשות, יכולה אני מה

 לבד להיות לה קשה לא לזה."
שהיא חושבת אפילו והיא בלעדיהם

חזקה. מאד אשה
 יצאה שהיא גילתה מוריאל
 שאשה ממצבים בלבד שלה בכוחותיה

 לפסיכיאטר. זקוקה אולי היתה אחרת
 של והאבא שלי האמא הייתי ״אני

 הכל שלי, והחברה והפסיכיאטר עצמי
 לה שנותן אחד.״'מה בראש אחד, בגוף

 ״יש בעצמה: האמונה זוהי כוח להרגיש
 רע לי שיעשו אתן ולא עצמי ביטחון לי

אחד.״ לאף רע אעשה שלא כמו
 מקומם ועל מארוקו יוצאי על
 מוריאל: אומרת הישראלית בחברה

 השחורים שאנחנו חושבת בהחלט ״אני
 באמריקה שיש כמו הפולנים. של

 ושם פה זה את הרגשתי שחורים.
ישירה. בצורה לא אבל בעבודה,

 שאני פעמים הרבה שמעתי בדוגמנות
 שלא כאילו מארוקאית״ ״סתם ניראית

 זה אבל להציג. אחר דבר שום לי היה
 חשובים יותר דברים יש שטויות.

ורציניים.
 אשכנזים. עם לצאת בעיה אין ״לי
 אוהבים אפילו שהם חושבת אני ,להיפר
 נמשכים אשכנזים הרבה לדעתי, אותי.

 מאיפה אשם לא בן־אדם למארוקאיות.
 הרגשתי לא בחיים פעם אף בא. שהוא

 האמת אבל אשכנזיה, ליד נחותה יתר
 על אפליה בארץ שיש שהרגשתי היא

גזעני." רקע
 להישאר העדיפה שהתגרשה, אחרי

 אם פעמיים ״אחשוב מבעלה: בשמה
אחרת בעבודה בן־הרוש. לשם לחזור

 השם בתל־אביב,' אבל משנה. הייתי
 פחות יכול צוויג עתיקות של המכובד
 למה אז מבן־הרוש לי להפריע

 שאגי היא האמת אבל להסתבך?
 ובשאר בעתיקות שמבינה מארוקאית

 עובדה.״ זאת טובים, דברים
 לה וטוב חבר למוריאל יש היום

 לא זה אבל בו, מאוהבת היא אולי איתו,
 שנים, 10 לפני רוז׳ה עם פעם שהיה מה
 עמוק. ויותר רציני יותר היה הכל אז

 לה מתאים עכשיו לה שיש מה אבל
 שהיא מה כל לה ברור היום לגמרי.
 מה ידעה לא צעירה כשהיתה רוצה.

 שבו למקום תלך היא היום רע. ומה טוב
חשבונות. בלי טוב, לה יהיה

■ רנון דינה
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