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המחרת. ליום השאירו האמיתי המאבק את אך הקמת של המכריע ביום שלווה מפגינות ברת״ועד,
ר ח ^ ו ך ד  דונטקי קארין לדוגמניות המצלמה. אל מחייכות ח1ו

מצ אל לחייך מותנה רפלקס יש טמיר ואנאבל 111 111111/111
בהתנגדותן. תקיפות הפגינו העימות, במהלך יותר, מאוחר אך למות,

 החל אט־אט הפרוץ. בענף סדר הכניס
 מ־ פחות לא לרעיונו. נפשות לעשות

 התלהבות גילו ודוגמניות דוגמנים 60
להצטרף. ורצון

 דומה, אירגון להקמת קודם ניסיון
 צנטנר, וחניתה בן־עמי תמי על־ידי
באיבו. בעודו נכשל

 הכל שלא נוכח ניסיון, למוד פינק,
 התנגדות גילו מארגני־התצוגות ורוד.

 ההתארגנות, ניסיונות לכל נחרצת
העמותה, הקמת את להכשיל וניסו

 ועד־פעולה לעצמם בחרו הדוגמנים
 אלטמן, אירית פרי, חני את הכולל
 הגבר הולנדר. ושימעונה קאופמן ספיר

 כיושב־ נבחר פינק, ירון בוועד, היחיד
שבדרך. העמותה ראש

 המסתייגים את לשכנע ניסה הוועד
 פנה כן וכמו להצטרף, הדוגמנים מבין

 לשתפם בניסיון התצוגות מארגני אל
 גם העמותה העמידה כך לשם בתהליך.

 עליהם לחבריה. קשוחים תנאים
לא כי רישמית התחייבות על לחתום

 שהיא חן, שרי המבוקשת הדוגמנית
 העמותה, להקמת המתנגדות אחת

 שוועדה מעוניינת אינה היא כי אמרה
תק וכמה תלך לאן לה תקבע כלשהי

תא אם אותה תעניש אחרת וועדה בל,
 אקבל כמה לי יקבע לא אחד ״אף חר.

הכריזה. לתצוגה!״

 איומים ^
והאשמות ^

 לקבל היוזמה החלה חודש פני ^
התצו מארגנות כשלידי תאוצה, )

על־ המוצעת טיוטת־החוזה, הגיעה גות

1״ ,1,811,1,
 אל ירדה המתנגדות מטעם נציגה לפגישה. טעמם

 העימות בנושאי עימה לדון סירבו הם אך המפגינים,
שבאה. כלעומת ושילחוה נאה ורד לה נתנו ורק

 הידו- הדוגמניות ביניהן הוותיק, "11*1 ¥1'¥171
1 1  צנטנר, וחניתה דונסקי קארין עות 111/1 11
מ־ שהופיע עורך-הדין של להסבריו להאזין ישבו

 אל פנה פינק ומשונים. שונים בתרוצים
 ישראל) אמני (אירגון אמיי אנשי

 ואף התארגנותם דרכי על עימם ושוחח
 (כספי מכובד עורכי־דין למישרד פנה

 יעוץ ויתן במאבק ייצגם אשר ושות׳),
לעמותה. חוקי

 וכן ולתצוגות, להופעות איחורים יהיו
 ומוסר המישמעת את לשפר עליהם

 העמותה הקימה אף זה לצורך עבודתם.
 אף תוכל אשר פנימית, ועדת־ענישה

 והדוגמנים הדוגמניות את להשעות
התקנון. הפרת של במיקרה מעבודתם,

 של־ המארגנות החדשה, העמותה ידי
 מצויי־ היו לא ביניהן היחסים דיבריהן

ל והחליטו ללחץ נכנסו מעולם, נים
 ממש מילחמה. ולהשיב הן אף התארגן

 מתחת פיתאום, זה איך היסטורי. אירוע
להת־ והחליטו הדוגמנים קמו לאפן,

 תוך אלדר, רינת הפגינה ומצח־נחושההאוייב מול חזה
אצ ״דוגמנות האומר: שלט הנפת כדי

אימג. האופנה בית של דוגמנית״הבית היא רינת מיקצוע". זה לנו

 להן יש המעבירות, חוצפה. ממש ארגן?
ב יתערב לא ועד ששום ברור עניין

מעשיהן.
 ודוגמניות שדוגמנים מספר, פינק

 תוך ממארגנות, איומים לקבל החלו
 איומים ואף קשות האשמות הטחת כדי

 מה? על זאת כל פליליים. במישפטים
 עבירה יש העמותה שבהקמת בתירוץ

שמט העיסקיים, ההגבלים חוק על
 ופוגע המפלה כובל, הסדר למנוע רתו

בצרכן.
 חוקי תוקף לתת ניסיון זה היה

נראה המארגנות. של להתנגדותן

המ השטח, לפני מתחת כי לכאורה
המ חוששות מייק״אפ, בהרבה כוסה

 שהיה הגמור החופש מאיבוד ארגנות
 העבודה תנאי בתחום היום ער להן

והשכר.
 כל הוזמנו האחרון החמישי ביום

 להרמת האסם, לפאב העמותה חברי
 לדרך. העמותה יציאת לרגל כוסית,

 הנוכחים כל של המרומם מצב־הרוח
 יתקיים למחרת כי בשומעם מעט הועם
 העמותה. להקמת המתנגדות של כינוס.

 להפגנת- להתארגן החליטו במקום בו
)36 בעמוד והמשד
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