
פלאסטיק פמכנפי פדרמן אילנה
נשים לשבע בסך־הכל

פלאסטיק במעיל פדרמן אילנה

 מוצקות. יותר בקופות להתעניין צריך —
 תלויה כבר שרצים של שקופה הצעיר, כי

 וגם — מיוחד יחם לקופות פיתח מאחוריו,
מיוחדות. שיטות

 המיוחדות. בשיטות הבחינה המשטרה גם
 ופוצחו בהרצליה, נגנבו קופות שהמון אחרי

 מארב הוצב שפת־הים, על אחידה בשיטה
 השוטרים תפסו מי ואת במקום. משטרתי

 אוהב שטרן יוסי את פיצוח־הקופה? בעת
הקופות.

התפרצויות. 15ב־ הודה נעצר, הוא
ש כולם קיוד קטן, היה שטרן כשאיזידור

 ,20 בן גדול, כבר הוא היום לישיבה. ילד
 בבית- לישיבה לישיבה. נשלח הוא ובאמת
במעצר. — הסוהר

שפם מ
ה1 ב ק בד* שי עו ח

ב באשקלון. צעיר זוג לו טייל אחד ערב
ה נעצרו. הם בית־המשפם בניין לפני דיוק
 וליטף ,15ה־ בת לידידתו נשק 16ד,־ בן נער
גופה.* את

 נשפט באשקלון בית־משפט באותו בדיוק
הת היום ולמחרת מאחר המעשה, על הנער
במשטרה. ידידתו לוננה

ב אהגה״. של נעימים ,,חלומות
 ש״ליד נכתב המשטרה של האישום כתב
 מעשה עשה באשקלון, בית־ה&שפט בניין

 שנישק בזה המתלוננת, של בגופה מגונה
ו ״מיזמז״ כתוב היה (קודם וחיבק אותה
 בחלקי־ בידיו אותה ל״חיבק״) אחר־כך תוקן

גופה.״
 ארי־ יורם עורך־הדין הצעיר, של סניגורו

 לא בכלל זה עשה שהנער שמה טען דור,
 הוא ״אם טען, מגונה,״ הוא ״המעשה מגונה.
ביני קירבה שאין אנשים בין בגסות נעשה

 או רבות, שנים ביניהם שמבדילים או הם,
ב נעשה שהמעשה או לזו, זה זרים שהם

כוח.״
ממ הגדרה ״אין שרון: אלי השופט קבע

 זה דבר מגונה. מעשה למונח ומוצדקת צה
ה והשקפת שעתו מקומו, אלא בו לך אין

המעשה. מבוצע בה חברה
 הוא בני־נוער בין והתחברות ״התיידדות

נתק קרובות ולעיתים בארץ, נפוץ חזיון
חבו זוגות־זוגות, הולכים כשהם בהם, לים
 אהבה של נעימים בחלומות ושקועים קים

כזה, מעשה בכל לראות יכול איני תמימה.

שמו אסורים — קטינים ושניהם היות *
בפירסוס. תיהם

 — לחברו אחד בן־זוג של נשיקה ואפילו
מגונה.״ מעשה

 החוק, פי על מתי, אז חישקו. לספק
ה הסביר מגונה? זאת בכל היא נשיקה
שופט:

 — בפסקי־הדין בו מנו עיקרי אחד ״יסוד
המין׳.״ יצרי של ,יסוד והוא

 להיות יכולה ״נשיקה דבר: של ופירושו
 לתת היתד. לא הכוונה אם מגונה מעשה
ה של המיני חישקו לספק אלא — נשיקה

מנשק.״
 ולא טען לא שאיש לנאשם, מזל, לו היה
 את ״לספק כדי לידידתו נשק שהוא הוכיח
 יצא — כזאת הוכחה ומאין המיני.״ חישקו
זכאי.

אופנה
ג ד ש א *וזד1ד. ה

 כל את ללבוש כבר נמאס המודרנית לאשר,
 היום. אותה שמלבישים הפשוטות השמלות
המחשו וכל המיני, ושמלות המיני, חצאיות

 היא, אותה. מעניינים לא כבר שבעולם, פים
חדש. משהו מחפשת
ב אותה להלביש ניסו חיפושים כדי תוך
 כך כל לא שהם התברר אבל מפח, בגדים
 מאות לכמה הזה הלבוש את ודחו נוחים,
 מעור, בבגדים גם אותר, להלביש ניסו שנים.

 סוף־ לה מצאו עכשיו עליה. נמאסו שהם עד
פלסטיים. בגדים חדש: סוג סוף

 חתיכה הזה? הבגדים סוג את גילה ומי
 נערת־ פדרמן, אילנה בשם מפוצצת בלונדית

 מקצועה את האחרון בזמן שהחליפה זוהר
למארגנת־דוגמניות. והפכה
 את מסבירה היא פלסטיק,״ סתם לא ״זה

 מאשלג. שמפיקים פי.ווי.םי., ״זהו הבגדים.
 לבת־החרו־ הלכתי — עליו כששמעתי מיד
יהו שאם החלטתי ותיכף אותו, בדקתי שת.
 בת־שבע, בושם את מאשלג עושה מילר דית
 מכנסיים? מהאשלג אעשה לא שאני למה אז
 בארץ!״ אשלג המון יש

 מהיום לא אבל וזועקים. מפריקיפ
 כבחורה אילנה מוכרת מזמן כבר התחיל. זה

 חתיכות לעצמה אוספת תמיד היא מקורית:
 שמלות, מיני כל מזה לעצמה ותופרת בד,
כך. נראות גם והן

ב שלה, המהודקים במכנסיים ידועה היא
ש המיוחד ובטעם שלה, הסוערים מחשופים

איתו. מסכימים כולם שלא בלבוש, לה
הציבור. את גם להלביש החליטה עכשיי

ב אשלג. של קילוגרמים כמה קנתה היא
שמלות, ממנו לתפור והתחילה ניילון, צורת

וזועקים. מבריקים ומעילים מכנסיים,
 מי השאלה נשארה תפור, היה שהכל אחרי

 היתד. מוכנה אילנה הללו. הדברים את ילבש
צב קצת רועשים, קצת הם שאומנם להודות
 לא זאת לעומת אבל מוזרים, קצת עוניים,

 אותם. לכבס צריך ולא אותם, לגהץ צריך
לשכ יוכלו הללו הנימוקים אם היא השאלה

הישראליות. הנשים את נע
 אילנה פתחה בינתיים ומעוף. סופיה

ל קראה היא החדש. הבגד להפצת במסע
 ב.ב., כמו מפתים, בשמות ולמעילים שמלות
 את לשכנע והצליחה ומעוף, פינגווין סופיה,
ה הדברים את שתשים שלום כל־בו הנהלת

מ שם, עומדים כולם עכשיו בחלון. ללו
ה הקונה שתגיע ומחכים לחלון. סביב

ראשונה.
יכו הללו המכנסיים שעם מסכימה ״אני

 בארץ,״ נשים שבע הכל בסך ללכת לות
 אבל תאמינו, לא או ותאמינו אילנה, מודה

הנשים שבע בתוך עצמה את מכלילה היא
הללו.

סטטיסטיקה
ס ת ג י נ ו כ ת מ נ כ ה ה ד ק ש מ

 זאת. בכל עובד המשק אבל מיתון, מיתון
 למשל, .1966 שנת של הראשונה השנה בחצי
 431 של כולל בשווי סחורות ארצה יובאו

 גבר אשה, לכל דולר 172<כ־ דולר מיליון
ישראלי). וילד

 די ארצה להביא אפשר זה שבסכום ברור
חיוניים, מזון לחומרי נוסף דברים, הרבה

 1613( דג־פילה טון); אלף 92( חיטה כמו
טון). 330( מיובשים ושזיפים טון)
ערמו טון 39 ותבלינים: מעדנים מיני כל
 ליטר אלף 86ו־ פלפל קילוגרם 4387 נים׳

ויסקי.
 ארבע ללבוש: מוצרי־עזר באים כך אחר
 ״שיער קילוגרם 764 לסוליות, קרפ טונות

 101ו־ נוכריות פיאות להכנת סרוק״ אדם
(וכיס). יד שעוני אלף

 מודרני משק קלפים. או תיאטרון
ל כמו, תצרוכת במוצרי רק מסתפק איננו
מכ 18,503 כדורגל; נעלי זוגות 720 משל,
מחוכים. אלף 82ו־ גילוח שירי

 נייר הטונות 78 את לעשן שגומרים אחרי
 הראשונה במחצית ארצה שיובאו הסיגריות

 443מ־ אחד על להישקל אפשר השנה, של
הלש כלשון בני־אדם״, (״לשקילת המאזניים

 אחד על לנגן לסטטיסטיקה), המרכזית כה
 דרך בתיאטרון ולהציץ הפסנתרים 941מ־

האופרה. משקפות 24,576מ־ אחת

קל לשחק יכול תיאטרון, אוהב שלא ומי
חפיסות. אלף 40 יובאו לחינם לא פים.

 רציניים אנשים מרפאה. או מעפרה
 מיקרוסקופים), 1225( במעבדה עובדים יותר

 בשדה כירורגיות), כפפות 6795( במרפאה
 מכונות 34( במשרד או טרקטורים) 947(

בולים). להטבעת
 זד במכונית משתמש כבר בוודאי ומישהו

 לפני לארץ שיובאה במינה, המיוחדת בודדת,
 ה״בנוייה מכונית היא זאת חודשים. כמה

ומשקה״. אוכל מכירת או להכנת

החי
 לא בחיפה פקודה. היא פקודה •
 בשלב נוכחת להיות שניאור פנינה יכלה

 ה־ מטעם דינו מכונית הגרלת של הסופי
 דויד בעלה את למקום שלחה שופרסל,
לז חוזרת בלתי ״הוראה בכתב כשבידו,

 המכונית״, אה לי ולהביא בהגרלה כות
 ביצע אכן כי שעות, שלוש כעבור שמעה,
 70 בץ יחידי זכה, ההוראה, את בעלה

הרינו. במכונית משתתפים,
ע בחולון כפרחים! אדי דפר •

ל נהגות בחינת הרישוי משרד איש רך
 הוראותיו, את הבין לא שכנראה נבחן
 עברית, מדבר הוא כי לבסוף, לו, העיר

 באמת זאת כי לשמוע נדהם תורכית, לא
 שעלה הנבחן, של אי־ההבנות לכל הסיבה

 תורכית מבין מתורכיה, חודשיים לפני
בלבד.
 בבת־ים חכיכ. אחרון אחרון, •
 בלומנשטיין, יאיר של לדירתו גנב פרץ

ש ארבעה יהלומים, טבעת לגנוב הספיק
כש נתפש במזומנים, לירות 250ו־ עונים

 החסכון קופת את להריק מנת על התעכב
המשפחה. בן של

 בביצה לאילת, צפונית גמלי. גמל, •
 גמל צה״ל של סיור מצא מלוחה־טבעונית,

 של מנוף באמצעות להצלתו התגייס טובע,
 כולו התגייס מכך, התייאש מכונית־גרר,

 מן אותו גרר ולבסוף סביבו, לחפירה
 שני של כבלי־גרירה באמצעות הביצה

צבאיים. קומנדקארים
 נכנס בתל-אביב כשרים. שינאת 9

 ביקש מזרחית, למסעדה ארוך־שיער צמחוני
 השתולל, בשלילה וכשנענה קלוייה, חיטה
 כל את משם משך המקרר, בזכוכית בעט

לארץ. והשליכם הבשר מגשי
 נעצר בתל־אביב קיץ. ליל חלום 9
סי לידיו, כשכפפות־עור בשעת־לילה, פורץ

 סובל קיץ בלילות אפילו כי להגנתו פר
הלילה. מצינת הוא

152131 הזה העולם




