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חסכונית: רכוש ביטוח בתכנית לקראתך באה ׳׳הסנה׳
 ומקבל בחירתך לפי העצמית ההשתתפות סכום את מגדיל אתה

משלם. שאתה הביטוח דמי על ס/״סל עד משמעותית, הנחה
 ביטוח בעבור שתשלם הפרמיה גובה את קובע אתה כך

שלך. הדירה
 שלך ״הסנה* מסוכן פרטים בקש

עצמית״. תתפות״הש תכנית על
 בע״מ לביטוח ישראלית חברה — הסנה

 בע״כו לביטוח חברה — צור
 בע״מ משנה לביטוח הישראלית החברה

 בע״מ לביטוח חברה — רותם
 בע״מ לביטוח חברה — שמיר

 בע״מ לביטוח חברה — בידרמן
 בע״מ לביטוח חברה — שמשון
 בע״מ לביטוח חברה — דקלה
:מסונפת חברה

בע״מ אשראי לביטוח הישראלית החברה
הנללית ההסתדרות ־

העובדים תנות
0[ןם[ם 3 ז]1

ם המכירה קיי ת ם ת  31.5.85 ששי ביו
 1.6.85 שבת ביום

ת בין שעו  10-14 ה
17-19

ת ה בבי ד תלם, זיו ה 10 המלך דו ח הרצלי תו רזיאלה עיצוב:052־72976 טל. • פי

תלם זיוה
מינה ך מז ת או

ת , 85 חורף סוף למכירת ל חי ב ת בי א ה

 - שי 89,000מ־ החל עור מכנסי במכירה:
הגדלים וכל הדגמים כל

 אביב בגדי גיינס, חצאיות מודפסות, חולצות - פולופ חוה
וטריקו. כותנה מבד -

 קולקציה מוקפא. מחיר עונה. סוף מכירת - ״רזיאלה"
והערב. אחה־צ לשעות חליפות לאביב, חדשה
 הערב לשעות כותנה חליפות -

ולערב ליום בגדים - יעקובסון רפי

נהדרים אביזרים

בערב שלישי יום בל
את להשיג ניתן

ס ל ו ע ר ה ח

חי איתן מי ע
מרקים הדברת

י בע"מ
 תיקנים(נ׳וק־ם), להדברת מוטחים

 ונגדים. ספרים חרק־ עץ, תולעי
 2272 ת.ד. ,18 וח׳שדיעי! ומת-גן,

 48/ו75 עסק 21 מס׳ רש' 790114־5־6 סל
ודכושן־ בריאותך על !שמירה

במדינה
נשים

בלבד לגברים
 מתאמצות איגן המיפלגות
המצביעות את לשכנע

בהסתד המשעממת הבחירות מערכת
 עסקה שבועיים, לפני שהסתיימה רות,
 העובדים: ענייני מלבד כמעט, דבר בכל

באופ המועמדים, של העדתי במוצאם
 שרים, של ובדיוקנותיהם הירדנית ציה

הסתדרות. חברי כלל שאינם
נשכחו. העובדים ענייני רק לא אך

המצבי של המיוחדים האינטרסים גם
הוזכרו. שלא כמעט עות

סוצ בן־זיו, אתי ולנקות. לבשל
המ לשתיים, אם חיפאית, יולוגית
 שנועד מחקר ערכה בחיל־הים, שרתת
 המיפלגות, התאמצו כמה עד לבדוק

 לפנות השונות, הבחירות במערכות
הנשים. של לליבן

בממו ביותר: עגומות הן התוצאות
 פונות ממודעות־הבחירות 696 רק צע,

לנשים. ישירות
 6296ב״ רק כי המחקר, מן עולה עוד

 כלשהי פניה יש שנבדקו המצעים מן
 לרוב היא הפניה בהם גם אך לנשים,

 למשל, כך, ובצימצום. המצע בסוף
 — בלבד אחת פעם לנשים מפ״ם פנתה

השישית. לכנסת בבחירות
 הם גם לנשים המתייחסים התכנים

 בעיקר המופיעים והנושאים נשתנו. לא
 שווה, (שכר עבודה הם: במודעות

 זכויות־סוצי־ חלקית/גמישה, עבודה
 דיני־ ,(שוויון חוק מס־הכנסה); אליות,
 ייצוג פוליטיקה(בעיקר חינוה ממון):

בכנסת).
המסור התדמית היא תדמית־האשה

 עקרת־בית רעיה, ושל אם של תית
 עובדת. אשה — בנוסף ורק ומחנכת,

תפקי מודגשים עובדת באשה גם אך
 האשה ״את, המקובלים: ה״נשייס״ דיה

 יום־העבודה בסוף החייבת העובדת,
לנקות... לבשל... בתור... לעמוד

 במיקצועות תמיד היא עבודתה
אחיות. מזכירות, הוראה, המקובלים:

 היא שיגרתיות. בדרכים עצמה את טא
 אותה הביאו אלה שתכונות חושבת
 היא ומחשבותיה רגשותיה את לציור.
התמונות. דרך מביעה

 עדי־ חיפאית ,30 גרצ׳וק, תמי היא,
והש אחת שתערוכת־יחיד נת־מראה,

 קבוצתיות תערוכות בכמה תתפות
נוס תערוכה עתה המציגה מאחוריה,

ה שיחרור פמיניזם, אחד: בנושא פת,
 לבת־ רנסאנס בחרה: שבו השם אשד,.
חווה.

 מורה שהיא גרצ׳וק אמיץ. קשר
בהש לפמיניזם הגיעה לציור, מוסמכת

 ״מצאתי בת־אורן. תחיה של ספר פעת
 והתיסכולים הזעם המרירות, את בספר

 אומרת, היא מילדות,׳׳ בי שהצטברו
כא אהבתי לא ריגשי־נחיתות. ״חשתי

 העמידו ההתבגרות, בגיל הבנות, שר
ה בעיני למצוא־חן כדי טיפשות, פני

בנים.
 נכה שהיא אמי, עם גרה ״אני

 עברה היא ,11 בת כשהייתי וחולנית.
 אז סבלתי בבית־חולים. קשה ניתוח
 בודדה עזובה, ילדה הייתי מאוד.

 הנואשת בבדידות מוות. עד ומבוהלת
 כדי בעיקר לצייר, התחלתי הזאת

 אותה. ביקרתי כאשר אמי, את לשמח
 ועודדה שלי מהציורים נהנתה היא

להמשיך. אותי
או פירנסו והורי־אמי נפטר, ״אבי

 שנה, 20 לפני לפתע, מתו כאשר תנו.
 ואני אמי נשארנו אחד, בחודש שניהם

 בין הקשר קשה. כלכלית במצוקה
 ידידתי גם היא ואמי מאוד, אמיץ שתינו

ביותר.״ הקרובה
 מציירת גרצ׳וק אכזר. עולם

 ומוסיקה השקט בלילות. בדרך־כלל
 להתרכז. לה עוזרים ברקע קלאסית

בפסיכו מתעניינת שירים, כותבת היא
 ״החלטתי ובפאראפסיכולוגיה. לוגיה

 ״העולם אומרת, היא ילדים,״ ללדת לא
מדי.״ אכזר

לתע קטלוג להדפיס רצתה היא
 זאת, לעשות יכלה לא אבל רוכתה,

 גם לכך. הכסף לה היה שלא מפני
בשבילה, בעיה מהווה ההזמנות הדפסת

מיצירותיה* ושתיים גרצ׳וק ציירת
לא - ילדים כן; - אמא

 ״את, ולא הפקידה,״ ״את, היא: הפניה
 לקידום התייחסות ואץ המנהלת,״

עצמי. ולמימוש בעבודה
 בנשים רואות המיפלגות שאין כפי
 לפנות שכדאי אינטרסים, בעל ציבור
הנ במיספר להמעיט נטו גם כך אליו,
 לכנסת. כמועמדות שהעמידו שים

 מיפ־ של הגוש מועמדי מקרב 12.8,*׳
 1196 — נשים היו לגות־הפועלים

 היו מיפלגות־הימין אצל בפועל: נבחרו
 (נבחרו נשים המועמדים מכלל 6.896
 מן 6.696 היו במפר״ל בלבד): 4.996

נבחרו). 3.896 נשים(רק המועמדים
 פלא כלל אין אלה, סיכומים לאור

 בעבר, בן־זיו, התפתתה שכאשר בכך
 לתנועה פנתה היא בפוליטיקה, לעסוק

 לכנסת מועמדת והיתה הפמיניסטית,
 של בבחירות מיפלגת־הנשים מטעם
1977.

רבת־חווה רנסאנס
 בריד־הבא

שיבוא מי לכל
לב־ מתקשה מופנמת, ביישנית, היא

 קבלת מועד החודש, לסוף מחכה והיא
הלאומי. הביטוח קיצבת

באודי השבוע נפתחת תערוכתה
 שיבואו מקווה ״אני בחיפה. טוריום
 תמונות,״ למכור מקווה ואני אנשים,

 מי לכל ״ברוך־הבא אומרת, היא
שיבוא.״

סטודנטים
הקמפוס גלגלי

 באגדות האמת מה
 הרבות מכוניותיהם על

הבטודגמים? של
 שכר־ה־ את להעלות כשהוחלט

שמש רבים היו באוניברסיטות, לימוד
 ממילא נורא, לא ואמרו: בכתפיהם כו
ללכת רק צריר כסף. הרבה להם יש

 אקט־ אלטדפורטרט למעלה: *
משנת רטרט7רולוגי.למטה-.אוטדפ
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