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תרצה........................ השם זיילר .
צ0.......................................................הגיל

סטודנטית .............................מקצוע
ירושלים ........................... מגורים מקום

סוציאלית עבודה................לעתיד שאיפה
. . . . . אישית הגשמה .  עולים הדרכת .
נגינה ספורט, ..............................תחביב

 קיטע מהם, אחד של בביתו בשבוע פעמיים
 הטרודים מבוגרים, אנשים כולם הם רגליים.
כש אולם משפחותיהם. של פרנסה בדאגות

 לשולחן סביב יושבים כבר הם באה, תרצה
ל בשקט מחכים פתוחות/ כשמחברותיהם

השיעור. תחילת
 וידיעת־ תנ״ך קצת עברית, לומדים הם

 החשוב העיקר. אינה העברית אולם הארץ.
 לפני שמתרחש מה הוא אלה, שבשיעורים

 כל את לתרצה מספרים הם ואחריו. השיעור
 תרצה החדשה. בארץ ודאגותיהם חוויותיהם

 נציגת ישראל, מדינת נציגת להם משמשת
 להם לעזור והמוכן בארץ, שגדל הצברי הדור

 רגשי שנוצרו איפוא, פלא, אין בה. להיקלט
והתלמידים. המורה בין עמוקים ריעות
מש היא מלבדה הקבועה. פעולתה זוהי
ה חד־פעמיות, רבות, פעולות בעוד תתפת

 השנה הפורים בחג השורה. ידי על מבוצעות
בו ראשי יצרו עץ, ארגזי כמה החברה בנו

 ושמלות, מלבושים תפרו הבנות מניר. בות
 העיר ילדי זעיר. בובות תיאטרון נולד וכך

 בובות בתיאטרון ויבחלו יתכן המפונקים,
פועלת, היא בהן הפרוזדור, ממעברות אחת רקע על תרצה העולים. !ייטוכיירו־ בפרוזדור הישובים ילדי אולם זה. מעין
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 המעלות, בית של הברזל גדר על משקל שווי בחליבת התמודדות .
הירושלמי. בנוף והסתכלות גגות על טיפוס : נוסף שעשוע לתרצה. י

ה. ר מו  שהיא בעוד מבוגרים עולים ללמד משונה הרגשה זו תרצה לגבי ה
והערצה. בחשיבות בה מתבוננים הם לעומתם. קטנה כה עצמה מרגישה

ה. ל ת ש מ  ליוי עצמות מחלצת פתיחח היא האוניברסיטה במשתלת העבודה ה
תקזיט. ללא מחפכח ממש זו חיתח זו טעפודת בנות סשהחלו ולימודים. עבודה

 חוזית בהופעתו ראו בשמחה, קיבלוהו שלים
בלתי־נשכחת.

חד־צדדי. אינו אלה במקרים הסיפוק
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 תרצי, של והעליזה הצחקנית מותה ^
ה וחברי תלמידיה בקרב רק לא ידועה (

 באוניברסיטה מוכרת דמות היא בלבד. שורה
 במכללה ביותר הטובות הבדיחות אחת כולה.

החו נעליה חשבון על מתהלכת הירושלמית,
 מופיעה היא בה תרצה, של הגבוהות מות

מר אינן הבדיחות אבל להרצאות. בקביעות
הגבו בנעליה בנוח חשה היא אותה. תיעות

הבריות. יאמרו מה כלל לה איכפת ולא הות
ב היתול מעשי חסרים לא היא מצדה גם

 לצחוק. לשימם כדי חלילה לא אך אחרים,
 במוסד כמטפלת עצמה את להציג אוהבת היא

 כשהאנשים נהנית כעוזרת־בית, או לילדים
 אחרת לגמרי אליה ומתיחסים עליה מביטים
כסטודנ עצמה את מציגה היתד, אילו מאשר

מ שפד, מוצאת היא כך באוניברסיטה, טית
 עם לדבר חוששים שהיו אנשים עם שותפת

סטודנטית.
 ל־ ישרה להיות גם יודעת היא זאת עם
בבק קום המשכימה ספורט, כחובבת ענין.
אח הקיץ תרצה ״מתה״ הטניס, למשחק רים
ה שנפתחה הנשיא, מלון בבריכת שחייה רי

 למבוגרים, רק מותרת לבריכה הכניסה שנה.
חיי אנשים סתם ואילו כרטיסי־כבוד, בעלי
ל כניסה עבור ל״י וחצי שתיים לשלם בים

מכ וכתבה ישבה היססה, לא תרצה בריכה.
 שלא שלמרות ציינה בו המלון, להנהלת תב

 ירושלים, שכבת סבורה היא כסף לה חסר
ופנ מבעלי־תוארים מיוחסת פחות היא אין
חי כניסה זכות מגיעה לה ושגם צ׳קים, קסי
הכרטיס. את קיבלה ימים שלושה כעבור נם.
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 עתיד על תרצה חשבה מעשה ך•
באוניברסי לימודים מאשר לגמרי אחר /

 מגיל המאוחדת בתנועה פעילה כחברה טה.
הת מעגן, להכשרת גרעינה עם הצטרפה ,14

הי מסוימת תקופה לנחל. עמו יחד גייסה
הלה בסיבובי השתתפה הנחל בלהקת תד,
 חזרה חודשים כמה אחרי הארץ, ברחבי קה
מעגן. בקבוץ חבריה אל

 כהשלמה לעבור בהכשרתו־, שעמדה בעת
ירו רופא אביה, לפתע מת יזרעאל, למשק
 של עוזרו שנים במשך שהיה מי נודע, שלמי

 להישאר בחרה תרצה בקונגו. שוויצר אלברט
היא. אף רופאה אמה, ליד בבית

באוני הלימודים שנה. כמעט חלפה מאז
 לאורך מפוזרים הם מרוכזים. אינם ברסיטה

 10ב־ וכלה בבוקר 8מ־ החל היום שעות כל
 מוצאת היא לחברתה אחת הרצאה בין בלילה.

 המתנדבים, בשורת פעילות בית, ללימודי זמן
 במשתלת עבודה פסנתר על פריטה ספורט,

 בסדר הנכללים עסקים ועוד האוניברסיטה
ירושלמית. צברית של יומה

 בדיוק מהו :לגלות מסרבת היא אחד דבר
ז בעתיד תבחר בו המקצוע


