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 לספרות הישראלי המכון
ופדיקור קוסמטיקה נשים

קורסים *
 מניקור פדיקור - קוסמטיקה - נשים ספרות
(אפילציה) לצמיתות בחשמל שיער הוצאת

יופי ומכון סלון *
 טיפול פסים, צניעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסרוקות,

ובשעוה לצמיתות(אפילציה) שיער הוצאת איפור, פנים,
כלות הכנת *
מעולה שרות * עממיים מחיתם *

229388 ;226066 )4 (יודפת 190 דיזנגוף ת״א,

11 בגיל למוטב לחזור
 )35 מעמוד (המשך

 הקטן הילד ובין חודשים, חמישה לפני
 גיל לאט. לאט, נרקם חסר־הבית,

 המיספרה, ליד ויותר יותר הסתובב
 *יא פעם. בכל איתו שוחחה ויפית

 מדום־לב שמת בנה, על לו סיפרה
 ,19 בן היה בנה .1983 דצמבר בחודש
 שבוע פיתאומי. באופן נפטר כאשר
 באו?ן במיספרה מבקר החל שגיל אחרי
 ואז ״ילד", יפית: לו קראה עוד קבוע

 כאשר נדהמה היא לשמו, אותו שאלה
שמת. בנה כשם הוא שמו כי לה התברר

 בנה את וילדה 17 בגיל נישאה יפית
 חצי בן שהיה מאז .18 בגיל היחידי

 עצמה בכוחות אותו גידלה שנה,
ואהבתה. מירצה כל את בו והשקיעה

 בנה היה כאשר כי לגיל, סיפרה היא
 בשתפו המישטרה על״ידי נתפס ,14 בן

 מאז תיק. נגדו ונפתח גנבים עם פעולה
 של מהסטיגמה לצאת קשה לו היה

 בגלל לגייסו רצו לא לצבא גם עבריין.
 מוכן גיל היה לפתע הזה. התיק

 לגמול כדי מבוגר. לאדם להקשיב
 לו קנתה האופנועים, משיגעון אותו
 לגילך, מתאים ״זה אופניים. יפית

 לך אקנה המתאים בגיל תהיה כאשר
לו. הבטיחה אופנוע,״ גם

 עד ליפית מחכה גיל היה יום בכל
 אליה ומתלווה המיספרה, סגירת שעת
 ארוחת־ לאכול נהג שם לביתה. בדרך
 אמו לבית אותו מלווה היתה ואז ערב,

 הולך הוא כי חשבה יפית בבת־ים.
 לחזור רצה לא גיל אולם בבית, לישון
 הוא יפית. בחברת שהיה אחרי הביתה

 במיקלטים. ולן ברחובות משוטט היה
אצלה. לגור לעבור מיפית ביקש הוא

ניניו יפית
אופנוע במקום אופניים

 בשניהם, רק תלוי הדבר היה אילו
 בחברה אולם מייד, מתבצע הדבר היה

 אישורים בהרבה צורך יש מסודרת
 הוריו מבית ילד להעביר כדי והחלטות,

של למזלם בודדה. אשה של לביתה
 העובדת בעניין התערבה השניים

 היא בגיל. המטפלת הסוציאלית,
 והשתכנעה הילד, ועם יפית עם שוחחה

 לגור לעבור גיל של לטובתו יהיה זה כי
 כל את מספקת אותו, האוהבת יפית, עם

 והאהבה החום את לו ונותנת מחסורו
ימיו. כל לו שחסרו

 קשיים
העבד מן

 להתגורר גיל עבר הפסח פני־זזג ך
 והגאה המרווחת בדירתה יפית עם /

 חדר קיבל בחייו לראשונה בת־ים. בלב
 להעולם הראה גיל שלו. רק פרטי,
 על רבה. בגאווה שלו החדר את הזה

 של ■י פוסטרים תלויים הקירות
 ג׳ורג׳ בוי ושל כלבים של אופנועים,
 תלוי למיטה מעל תרבות. ממועדון

 ״יש גיל. של מחזיקי־המפתחות אוסף
 .לאחד בגאווה. מצהיר הוא כלב,״ גם לי

 ננסי פודל כלב יש יפית של מידידיה
 לגיל מרשה הוא מאוד. מיוחד מסוג

 ״היה השבוע. ימות ברוב בכלב לטפל
 והוא גיל, את שאלנו כלב?" פעם לך

 רק אבל כלבים, הרבה לי ״היו ענה:
יומיים.״ או ליום

 גיל כי ראו וסבתו סבו גיל, של אביו
 האב הנוכחי, לסידור והסכימו מאושר,

יפית. אצל הילד את לבקר יום בכל בא
בחברת השניים בילו ליל־הסדר את

 את גנבתי ״אני יפית, של טובים ידידים
 בגאווה ומציג גיל מצהיר האפיקומן,״

 שקיבל קטן, רדיו המכיל שעון־יד,
 כמות האפיקומן. מציאת על כמתנה
 על יפית שמשפיעה והמתנות האהבה

 החסר כל על לכפר כדי מספיקה גיל,
ילדותו. שנות של

 שניהלו הארוכות השיחות במהלך
 היו בעצם כי להם, התברר וגיל, יפית

 שהם אלא בעבר, קשרים כבר ביניהם
 אחי דודו, כי גילה גיל כך. על ידעו לא

 של המת בנה של טוב חבר היה אביו,
 ומה מת הוא מתי בדיוק ״ידעתי יפית.
 לא אבל לי, סיפר שלי הדוד לו, קרה

גיל. אומר יפית,״ של הבן שזה ידעתי
 ״לבן מוזר: סיפור עוד מספרת יפית

 סירה מתנפחת, סירת־גומי היתה שלי
 לא פעם אף מטר, 12 של בגודל ענקית
 אותה מנפחים היינו רק בה, הפלגנו

 שהבן אחרי יום בסלון. בתוכה ויושבים
 ותליתי הסירה את כיבסתי מת, שלי

 נעלמה.״ והיא החבל, על לייבוש אותה
 שואל ירוק?" בצבע היתה שהיא ״נכון
 בגניבת יד לו היתה כי מסתבר גיל.

 נמצאת. היא היכן יודע והוא הסירה
 שם,״ אותה ראיתי נטוש, במיקלט ״היא

 הדשה מהביתסיפר.
וכקיה

ר ^ ש  רשות יפית קיבלה א
 התחילה בביתה גיל את להחזיק

 לא ״בהתחלה העתיד. את לתכנן מייד
 בבית־ לומד לא שהוא בכלל ידעתי

 משוטט, הוא כי לי התברר ואז ספר,
 היא מסודר,״ באופן למד לא ושנים

מספרת.
 בחינה גיל עבר השבוע

 ילד הוא כי והתברר פסיכוטכנית,
 למלא יצטרך הוא ביותר. אינטליגנטי

 אולם כה, עד שהחסיר החומר את
 טכנית בעיה יש כי התברר ליפית

 למצוא תוכלי ״אם לכך. עוד הקודמת
 לקבל מוכן שיהיה בית־ספר מנהל
 לבית-ספר,״ ללכת יוכל הוא אותו,
 שמו הסוציאלים. העובדים לה אמרו

 מפחיד ועבריין, בעייתי כילד גיל של
 אולם בעיר, בתי־הספר מנהלי כל את

 אלה זה, ״מה למילחמה. נרתמה יפית
 יכולים הם איך פרטיים? בתי־ספר

 היא מבת־ים?״ ילד לקבל לסרב
שואלת.
 בביתי התגורר כבר שגיל אחרי ״גם

 עבירות, כל לעבור המשיך ולא
 בעיתונים, כתבות להופיע המשיכו
 העליב נורא זה מעלליו. על שסיפרו

 הכתבה את קרא הוא וכאשר אותו,
 מהבית,״ ברח הוא עליו, האחרונה

 למען כעת נאבקת היא יפית. מספרת
 ילד הרי ״הוא בבת־ים. תדמיתו שינוי
 למכור כדי מכוניות גנב האם קטן,

 של שובבות היה זה הרי כסף? ולהרוויח
 המחברת את זרקנו די! וכעת ילד,

 הגניבות כל כתובות היו שבה הישגה
 נחרד וגיל אומרת היא והעבירות,״

 ילד אם ״ומה שואל, הוא ״יפית,״ לרגע.
 וילמד הזאת המחברת את ימצא אחר
לגנוב?" ואיך הרעים הדברים כל את

 פתחנו כסדר, ״זה אותו: מרגיעה יפית
ונקיה.״ חדשה מחברת

 גיל מבקש הקיוסק,״ על להם ״ספרי
 קיוסק, יש שלי המיספרה ״ליד מיפית.
 קודם טובים. ודברים ממתקים שמוכר

 היו כאשר גיל, את מגרשים היו הם
 מהם. יגנוב הוא חשבו כי אותו, רואים

 והם שלהם, הילדים של חבר הוא היום
 להם ולעזור לקיוסק להיכנס לו מרשים
 אימון,״ בי נותנים .הם סחורה." למכור
מתרונן. וקולו גיל אומר

 החברים היא נוספת בעייה
 מוכנים שאינם גיל, של הוותיקים

 מגיעים בוגרים נערים עליו. לוותר
 גיל, עם לשוחח כדי יפית, של לביתה

 שלא כדי להם, מסבירה היא אבל
 הוא גילו, בני חברת צריך ״גיל ייפגעו,
 אומרת היא חדשים,״ חיים כעת מתחיל

להם.
 היא מת,״ שלי שהבן מפני לא ״זה
 אם ״גם אותנו, לשכנע ומנסה אומרת

 כזה סיפור שומעת והייתי חי היה בני
 לקחת מוכנה הייתי אז גם קטן, ילד על

 בפני לעמוד יכול מי בו. ולטפל אותו
שואלת. היא האלה?״ היפות העיניים

■ אלון אילנה
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