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 הסואן הכין של בליבו
 אבן״גבי- ברחוב תל-אביב,

 חמד פינת מצויה ,50 רול
 ושקטה להפליא מטופחת

 גבי של האולפן שובן שבה
 החן, לטיפוח פלטשר, לאה

 אנוש, ויחסי נימוסים
 ותרבות מקצועית דוגמנות

, הגוף.
 בית־ של הדימוי למרות

 רק נועד הוא כאילו הספר
 הרי יופי, ולמלכות לדוגמניות

 הן מתלמידותיה 807ש״־
 כמו: רגיל, ישראלי חתן

 חברה נשות פקידות, מורות,
 השואפת ונערה אשה וכל

 ועד רגל מכף עצמי לשיפור
 בטיפוח די לא אולם ראש.

 האשה על כי החיצוני, החן
 חברה גינוני נימוסים, ללמוד
 אלה כל ומתיד אנוש ויחסי

 עצמי בטחון רוכשת היא
 והערכה הצלחה לה המקנה

ובמשפחה. בחברה בעבודה
 מתקיימים לכן נוסף

 שיעורי האולפן במסגרת
 לעצב שמטרתם התעמלות

 שרירים חיזוק לגוף, גמישות
 הרצויים. במקומות והרזיה

לב מיועדים אלה תרגילים
גיל. בכל ולנשים נות

 הינה פלטשר לאה הגב'
 היחידה המוסמכת המורה
 מקצועות את ללמד בארץ
מק ודוגמנות החן טיפוח
צועית.
סניפים. פלטשר לגב' אין

 טלפון ראיון: לקביעת
267682.

ישראלי
בארה״ב/קנדה

 בחו״ל ישראלים קב׳
 במסגרת מתארגנת
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 ועסנוים סקס
סגו״ס שותפים ללא

מספקים: אנו
 למניעת מכשירים *

בטלפון ציתותים
 מיקרופונים לגילוי שרות *

מושתלים
מתכות מגלי *
אוטומטיות מוכירות *

בע״נז דוקטור רדיו
286444 טל' ת׳׳א, ,18 עליכם שלום

אבל...״ נחנזד, ילד ״יוסי —י
 18 מעמוד (המשך

 על לדבר אוהבים שניהם רומנטיקאים.
שלהם. אהבת־הסיפרות

הש של המשותפת הדרך התחלת
 באופוזיציה. היה כשפרס היתה ניים

 אומו. לראיין בא דבר, כתב אז ביילין,
להיס שייר והשאר גלשה, השיחה
טוריה.

לכ עצמו את ייעד ביילין
יי ביילין גורסים: יריביו נסת.

למע שיותר כמה עצמו את עד
 לאיזה בדיוק חשוב לא לה,

ל אותו לא.קידם סרס תפקיד.
 ריאלי מקום — חפצו מעוז

11ה־ לכנסת המערך ברשימת
לידו. אותו שרצה מכיוון —

פרס־ מקורבי כל־כך רוגזים לכן
 מועמדותו סביב הפרשנות על ביילין

 שגריר־ישראל לתפקיד ביילין של
 לדחוף ניסה לא פרס בארצות־הברית.

 חש, פשוט הוא לתפקיד. ביילין את
 שהוא שהעלה, השמות שאר משנפסלו

 את מקריב האחרון, הקלף את שולף
 שנכונותו ציפה פרס מכל. לו היקר

ולהרחי לתפקיד ביילין את ״להקריב״
 גם הוא כללית. להערכה תזכה ממנו קו

 ביילין של שמועמדותו משוכנע היה
הכל. על מקובלת תהיה

 בסיורו כששהה מצא לכך חיזוק
 שם וארצות־הברית. בקנדה האחרון

שמכי לביילין, אמר שמיר כי לו דווח
הועלתה לא לתפקיד שמועמדותו וון
נפסלה. לא היא ממילא —

לביי־ הסירוב עידוד. מכך שאב פרס
הת הוא צורב. עלבון לגביו היווה לין

אישית. פגיעה כאל לזה ייחס
 כלל התלהב לא מצידו ביילין

 — ראשית השגריר. ממישרת
 כמועמד עצמו רואה,את הוא

תש במרחקים ושהייה לכנסת,
הק לעתיד תכניותיו את בש

הב יוקדמו אם שכן, כל לא רוב.
חירות.
האנ בשפה שליטתו כך, על נוסף

כך. כדי עד מתורגלת אינה גלית
 בקריירה פוגע היה זה — שלישית

 פרקליטה שהיא אשתו, הלנה, של
ומצליחה. בכירה

התפקיד, אחרי השתגע לא ביילץ
 לקידום מלישכת־פרס, הטיפטופים אך

 דוברו סביר, אורי עיקביים. היו הרעיון,
 את מלקדם מאמץ חסך לא פרס, של

 מוסיפות: הרעות הלשונות הרעיון.
 ביילין את ולהרחיק הרעיון את לקדם

שיותר... כמה
 נתנ־ בנימין נגד טיפטופים התוצאה:

 בניו- הישראלי כוכב־התיקשורת יהו,
 איזכור באו״ם. ישראל שגריר יורק,

 כ־ כסוכן־רהיטים, עברו של סרקסטי
ביילין. של לחוסר־הניסיון מישקל״נגד
 נתניהו של מיקרהו בין להשוואה

אי פרס יסוד. אין ביילין של למיקרהו
 לשגריר נתניהו של מועמדותו את שר

 ישראל כשגריר לא — באו״ם ישראל
החשו אחד הוא שתפקידו בוושינגטון,

 כשני — במישרד־החוץ ביותר בים
 כסיפור- עצמו את הוכיח כבר תניהו

 בשגרירות 2 מס' כשהיה הצלחה,
 שם. המדיני כציר בוושינגטון, ישראל

 וקשוב מושבע חובב־תיקשורת פרס,
 אין הצלחה שעם ידע לרחשי-הציבור,

מתווכחים.
מס' לתפקיד נכבדות דיברו בביילין

 מכאן בארצות־הברית. ישראל של 1
המיקרים. שני בין ההבדל

 בגלל ביילין את שפסל מודה שמיר
 של יריביו הידועות. היוניות עמדותיו

ש העובדה את כנגדו מפנים ביילין
 ראש־התנועה דין את עצמו על קיבל

 לתפקיד עצמו את להעמיד והסכים
הקל מאחורי חסר־ניסיון. הוא שלגביו

 את שדחף ביילין דווקא זה היה עים
 בן־טיפו־ נוביק, נמרוד של מועמדותו

 הנכסף. לתפקיד משוב, מחוג חיו
 מובן אד בתפקיד, מאוד רצה נוביק

מהרעיון. התלהב לא ששמיר

אמיצה— ח
 סודי. קלף ביילין בידי היה הכל גד ך

 אותו עטף שהוא קלף נכון: ^יותר
בסודיות.

ש קוסמת בהצעה המדובר

 האקדמיה. בתחום לו הוצעה
 פרטיה בדבר הניחושים רבו
 את שמר ביילין ההצעה. של

 כך לפרס, אפילו בסוד. הפרטים
מדובר. במה פירט לא סיפר,
קו בהצעה שמדובר לו אמרתי ״רק

סי דילמה!״ לפני אותי המעמידה סמת,
למקורביו. השבוע פר

ה מטעם בהצעה כנראה, המדובר,
ה באוניברסיטה למדעי־המדינה חוג

 התבקש הנראה, ככל ביילין, עברית.
 כיהן שבהן השנתיים על שם להרצות

הה את הגדיר הוא כמזכיר־הממשלה.
 קוסמת כ״הצעה מקורביו באוזני צעה

 לכמה אחת רק המזדמנת הצעה ביותר״,
שנים.

 הוא הקסם שסוד מדגישים יריביו
 לא בוודאי אך ובעניין, ביוקרה אולי

 שבהם קביעות, או כסף כגון בתנאים,
 בביר הישראלית האקדמיה מפורסמת
שלה. הסבוכה רוקרטיה

 להרשות יכול אגב, ביילין,
 ובסך תנאים על לוותר לעצמו

ש הלנה, אשתו יוקרה. עבור
 יחדיו כשלמדו הכיר אותה

 בת היא הרצליה, בגימנסיה
אמידה. למישפחה יחידה

 דוקטור. תואר בעל הוא .ביילין
 היה שלו עבורת־הדוקטורט נושא

 במיפלגת־העבודה. הבינדורי המאבק
 הדור העבודה של התחתונה השורה
נבלם. המיפלגה של הצעיר

 התקדמותו אחר לעקוב יהיה מעניין
 תוצאות לאור במיפלגה, ביילין של

הע שבה מהתקופה תלמידיו מחקרו.
 תל־אביב באוניברסיטת שיעורים ביר

 בעל מעניין, מרצה היה הוא כי מעידים
 — מתבדח כשהוא צברי. חוש״הומור

 זאת מלווה הוא — מעריציו פי על
 את מתבל לפעמים מתאימה. במימיקה

ביידיש. התבדחויותיו
 בחוגים להשתתפותו זכר זהו אולי

בצעירותו. דרמאתיים
 מימיקה?" איזו צברי? הומור ״איזה

 הומור לו ״יש מיריביו, אחד זאת סותר
 אדם בכלל הוא ביותה מושחז סרקסטי
 מהזד תתרשמי אל אמביציוזי. נוקשה,

הנעימה!״ זות
אוב ״אחוז הוא יריביו, פי על
 השאר וכל לכנסת,״ להגיע ססיה
לכך. רתום

 את ייעד כתחנת״ביניים, בינתיים,
ב מישרד־החוץ. מנכ״ל להיות עצמו
 — לתיקשורת שנזרקו המושגים בליל

 נזרקה — אקדמית מישרה שגריר,
 במישרד־החוץ. תוארו שאלת פיתאום

 כשאלת־ פרס על־ידי גם הועמדה היא
השאלות.
 במישרד, 2 מס׳ להיות רצה ביילין

 מילוא. רוני סגן־השר לפניו שהיה כשם
 בינו האחרונים הקרבות ניטשו כר על

טמיר. אברהם לבין
למשל.• ברכילות. עסקה התיקשורת

 היכן? יישב מי — החדרים על ריב
 התנחל הוא טסלר. ניצח הזה בקרב
קימ דויד לשעבר, המנכ״ל של בחדרו

״׳•* תי•
 בקרב הפסיד איליי ביילץ

מבחי במילחמה. ניצח אך הזה,
מקו את תפס הוא היררכיה נת
מ לא אך מלוא, רוני של מו'

הטיפול. תחומי בחינת
 ב־ במינויים כלל טיפל לא מילוא

 כוח של אדיר צומת זהו מישרד־החוץ.
וסמכויות.

 תחת זה תחום שנטל ביילין,
 למוציא-בפועל הפך אחריותו,

 קובע-הגורלות בתחום פרס של
 יהיו מי קונסול? יהיה מי הזה:
 מי בשגרירויות? 3 או 2 מס׳

בראשי־מחלקות? יתמנו
 במישרד־החוץ בתפקידים הסבב

 אחד, מצד לריענון וגורם תדיר, הוא
 אלמנטים שני שני. מצד סמוי ולמתח

במישרד. תמיד שוררים אלה
 על פיקחו שמיר של בתקופתו

 בן- ויוסי קימתי הזה צומת״הכוחות
בצוו שמיר, של המדיני יועצו אהרון,

 מיק־ שיקולים פי על פעל קימחי תא.
 שמיר. את ייצג בן־אהרון ואילו צועיים,

 המעורבות תגבר שכעת החוששים יש
במישרד־החוץ. במינויים הפוליטית

 על ביילין של השתלטותו
במיש־ הזאת עמדת־המפתח

 המאבק את מסבירה רד-החוץ
שהצ האחרון, הרגע של המר
 תואר, על כמאבק בטעות טייר

ומזכירות. חדרים סטאטוס,
 סוף־סוף: 4^
ציפורניים 5*7

 עמדת לכיבוש שלו מירוץ ^
נקו ביילין הפסיד הזאת המפתח ^
 מתארים המושבעים יריביו יקרות. דות

 ציפורניו. את סוף־סוף ששלף כמי אותו
 הרגשתו. על להסיק קשה מהבעתו

הבייבי־פוקר־פייס. את לפצח קשה
 אנשי את גייס ביילין ג׳: סיפור

 מ־ינ צמחו שממנו שהקים, משוב חוג
 אסקרוב ברוך נויבך, אמנון נוביק, רוד

 תלמידו היה למשל, אסקרוב, ואחרים.
מע איש הוא תל־אביב. באוניברסיטת

 עד מהשיעורים ונהנה במיוחד, מיק
 שיעור, כל בתום לביילין מנדנד שהיה

נש ביילין וחוויות. ריעות עימו מחליף
 המשיר אסקרוב בתגובותיו. מאופק אר

 זה האם ידע לא כי אם זה, במינהגו
 מפרש שהוא או ביילין, בעיני חן מוצא
 לא השניים ניתור. או כחנופה ואת

המז בשיחותיהם פוליטיקה על דיברו
דמנות.

 | ביילין הפתיע הימים באחד
״די לו: כשאמר אסקרוב, את

 ביילין, עליך!״ שימון עם ברתי
 מיפלגת-הע- כדובר אז שכיהן
 הנפעם, לאסקרוב הסביר בודה

 יסע שהוא אפשרות שישנה
 רוצה ו.,אני לארצות-הברית

 מיפלגת־ כדובר אותי שתחליף
העבודה!״

 ניתן ביילין, של המופנמות מלבד
לו קנה כיצד הנ״ל מהסיפור להבין

ושר-החוץ ביילין מנב״ל־מדיני
גורלות והקובע לפועל המוציא
 לוכותו לוקוף ניתן גם אולי מעריצים.

 המשאיר עסקן, של וערמומיות תיחכום
 בכל מפנה. שהוא נקודה בכל נאמנים
 * מודים יריביו גם לזכותו. זה מיקרה,

 ואיש־ בדרך״כלל נינוח ממולח, שהוא
משימות. להטיל להקשיב, היודע צוות

הטעות? נעשתה זאת, בכל איפה,
 עשה ביותר הגדולה הטעות את
בעניי להחליט מסוגל היה שלא פרס,
 לומר מסוגל היה לא הוא האישיים. נים

 ביילין, את מעדיף שהוא וייצמן לעזר
 על מישרד־החוץ, כמנכ״ל איש״אמונו,

 את דחה ובכלל טמיר, אברהם של פניו
ועוד. עוד האלה ההכרעות כל

בהס הזאת הטעות אחר נגרר ביילין
 העובדה את וחשף פאסיבית, די כמה

 אמביציוזי. גם אלא נחמד, רק שאינו
אמביציוזי. מאוד אפילו

 נגררה האלה הטעויות אחר
 הוקמה ולא כמעט המדינה. כל

ביילין. יוסי בגלל ממשלה

2565 הזה העולם


