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מדיקים הדברת

1 בע״מ
 ,תיקנים(לוקים) להדברת מומחים

ובגדים. ספרים חרק־ עץ, תולעי
 2272 ת.ד ,18 מודיעין רח׳ גן, רמת־
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לחייל טרמפ חן

ה דינ מ ב
חינוך

תעסוקר, אין רופאים, יש
 את שמה המדיגה

ר6ה קרן על כספה
 ראשי למיספר יחסית יש, ביפאן רק
 וטרינאריים רופאים יותר והצאן, הבקר
 לא ישראל אבל ).400( בארץ מאשר

 2 מס׳ להיות זה, בשיא הסתפקה
ב הווטרינארים של היחסי במיספר

 במיס־ ,האחרון בחודש פתחה, עולם,
האוני של לחקלאות הפקולטה גרת

 בית־ספר ברחובות, העברית ברסיטה
 תלמידים 20 ובו וטרינארית, לרפואה

ראשונ-ם.
 צורך אין בדבר הנוגעים רוב לדעת

הראשו וההשקעה כלל, זה בבית־ספר
 יכלה שקל, מיליון 400כ־ בו, נית

חינו מטרות הצימצום, בשנת לשמש,
יותר. בוערות כיות

קרן־הצבי, על השקעה לא זו ואם
 קרן־הפר. על השקעה לפחות, זאת, הרי
 300ל־ וטרינארים 400ש־ רק לא כי

 העיזים אלף 400ו־ בני־הבקר אלף
 יותר הרבה זה הישראליים והכבשים

 וטרי־ רופאים 70ש־ אחרי גם מדי.
מן האחרונות בשנים ירדו נאריים

 המתמיד הביטחוני המתח זה אם בין
 בסיאול רב־קומות כל של הגג (״מן

 צפון עם — הגבול!״ את לראות אפשר
ה החשיבות זאת אם ובין קוריאה)
1 זכרים. בנים ללידת מיוחסת

לקוריאנים, חשוב כל־כך נושא זה
 חסר־בנים בעל כל רק שלא עד

 שלשם אלא שניה, אשה לקחת משתדל
ה אשתו מוכנה זאת נעלה מטרה

 בבחירת לו לסייע אפילו ראשונה
צרתה.

אמנות
משולש דימיון

 פמיגיסטית בין מגישה
 ומיסטיקאי אמריקאית
במל־אביג ישראלי

 ̂ בארצות־ הוצגה שנים שש לפני
 של המונומנטלית עבודתה הברית

 זהו המישתה. בשם שיקאגו, ג׳ודי
 מצלעותיו אחת שכל ענק, משולש

 כל ליד אורכו. מטר 15 שולחן, היא
 מקומות־סעודה, 13 מסודרים שולחן
 — וכלי־אוכל עמוסות צלחות כולל
מקומות. 39 הכל בסך

שיקאגו השתמשה שבהם החומרים

ויצירה בן־ז׳נו אמן
והחוצפה הנצח הסוד,

1

 בניכר, תעסוקה למצוא כדי הארץ,
 עשירי, וטרינאר כל מחפש עדיין

 ב־ תעסוקה בארץ, שנשארו מאותם
כזאת. מוצא ואינו מיקצועו
 שבדרך, הדוקטורים 20ול־ להם,

 שיעור לפי כי יעזור. לא הטבע אפילו
 לגימלאות, הפורשים הווטרינארים

 15 עד 10ל־ היותר לכל הארץ זקוקה
בשנה. חדשים וטרינארים

 העליה בשפע מספקת אלה ואת
 יחד. גם וממערב ממיזרח החדשה,

 עלו בלבד האחרונות השנים בחמש
 וטרינאריים רופאים 120כ־ ארצה

 ומדרום־אפ־ מצרפת מברית״המועצות,
ריקה.

בחו״ל ישראלים
לעזרה קוראת קוריאה

דרושים:
זכרים בגים

 שלוות• ״ארץ לה קוראים אומנם
 כנראה, שלווה, היא אבל הבוקר״,
 שעות־היום במשך בלבד. בבקרים

 בלתי־ למתח מקומה את השלווה מפנה
הל שהאוניברסיטה כך כדי עד פוסק.
פסי באימון לפתוח החליטה אומית

 במיסגרת במתחים שיטפלו כיאטרים,
המישפחה.

 שבה, ממנה קוריאה, היא זאת
 איילון, עפרה הד״ר החודש, בראשית

ה חיפה, מאוניברסיטת פסיכיאטרית
 ושנודעה במצבי־לחץ, בטיפול מתמחה

 ב־ למורים שהכינה בערכות־המתח
תקי או הפגזות למיקרי ישובי־הספר

פות.
 באירגון לסייע התבקשה היא
באוני החדשה הלימודים מערכת
 המצויה קוריאה, של הלאומית ברסיטה
הבירה. לסיאול דרומית
 הפסיכיאטרית את שהדהים מה

 בעיות בין הדמיון היה החיפאית
מסויימות. ישראליות לבעיות קוריאה

 המערבית שבתרבות חומרים אותם הם
 הנשים: את מסורתי באופן שימשו

ואריגה. ריקמה פורצלן, קרמיקה,
 הסעודה על חדשה פרשנות ״זוהי
 של מנקודת־מבטן ישוע, של האחרונה

וביש טרחו ההיסטוריה שבמשך אלו,
שלה. היצירה את האמנית הסבירה לו,״

 נשים כמובן, הן, לסעודה המוזמנות
 הידועות הנשים הן הסוערות 39 בלבד.
 י ביותר העז החותם את שהותירו ביותר,

 — ובאמנות במיתולוגיה בהיסטוריה,
היוו סאפפו דרך הכנענית, מעשתורת

 ווירג׳יניה הראשונה אליזבת וער נית
האנגליות. וולף

 השולחנות עומדים שעליה הריצפה
 י משולשים־משולשים, עשויה היא גם

 רשומים שעליהם פורצלן אריחי
נשים. 999 עוד של שמותיהן

 אמן הוא בן־ז׳נו גבי חוצפה. בם
העכש באמנות היטב המצוי ישראלי

וכנר ובארצות־הברית. באירופה ווית
 שיקאגו. של עבודתה את גם מכיר אה
 המשולש, של בקיסמו שבוי הוא גם

יותר. קטנים למשולשים המתחלק
 תוכן מבטא בן־ז׳נו של המשולש אך
המשור המשולש מיסטי־משהו. אחר,

 את רואה הוא שבו לוח, גבי על טט
 מיב־ נקרא יצירתו, של גולת־הכותרת

 * במשו־ האדם. בדמות נפשיים נים
 מורכב, הוא שמהם הקטנים, לשים

 המופשט, כמו: מילים, 112 רשומות
 וגם הנצח הסוד, היוצר, המרחב,

החוצפה.
 הוא מיקרה אך מיקרים. צירוף

דוו תערוכתו את הציג בן־ז׳ינו גבי כי
 בתל־ תירוש בגלריה אלה בימים קא

 בתל־ הופיע ממש אלה מימים כי אביב.
ש נוגה, הפמיניסטי הירחון גם אביב

 של להמישתה שלם עמוד הקדיש
שיקאגו. ג׳ודי

 שולח־ בין ברור קשר אין אומנם,
השוו אך המשורטט, והלוח נות־הענק

 שיקא־ של הראשונית הסקיצה בין אה
 בן־ז׳נו, של המוגמרת היצירה לבין גו

מפתיע. דימיון מגלה
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