
 מבליט — לשלוט עדיין הממשיך ני
ל הגרבים את הופך ילבן, הרגלים
 האשה של הבגדים ממלתחת חשוב
ראלית.

 ״סברינה״ חברת הביאה זו בדה
ל העונים חדשים גרבים ויצור נון
 מעקב תוך וזאת לעיל, האמורה וה
ב והחידושים ההתפתחות אחר ויד
 והשולט הראשון בעולם. הגרבים ת

 ה־ המכנס גרב הוא זו חדשה ־רה
 צוע־ המכנס גרבי פנטי־הוז. בשמו

הגרבים, בענף בכורה מעמד לקראת
 במרכזי והמגמות ההתפתחות לפי נ

״סב של המכנס גרבי בעולם. פנה
 סברינה״ ו״פנטי־הוז ״ג׳ולי״ — ״

 ההופכים פילמנט מולטי מחוטי ים
 למערכת כמתאימים המכנס גרבי

והדור ולאלגנטי ביום, ספורטיבי 1

 השנה שיתפסו המכנס גרבי חרי
״סב של הגרבים במערכת נכבד ם

 :חדשים מוצרים 4 לשוק הוצאו ״,
 סריגת־יד דמויי גרביים — ,בוני״

 הספורטי־ ולאשה לנערה זמתאימים
 הלנקה מחוטי עשויים הגרבים נית.

 צבעים 14וב־ דוגמאות 4ב־ זטרץ׳
המתכ על־ידי שהותאמו נופנתיים

בן־ארי. ריקי ונת
 דוגמאות 4ב־ ״פיש־נט״ הדוגמא רבי

 מצורף). דוגמאות כרטיס (ראי זדשות
ב ספורטיביות 3/4 גרבי — ,פולי״

 סטרץ׳. מחוטי צבעים ולל
 לפני מצמר. — לגבר ״הקטור״ רבי

 לייצר ״סברינה״ חברת החלה ושנה
 ״הקטור״. המסחרי בשם גברים רבי

 הע- גרבים סוגי שני יוצרו עתה יד
מצ ועתה סינטטיים, מסיבים וויים

מצמר. העשוי חדש סוג אליהם ורף
״סב מוצרי של המחירים טבלת -לן

ש השנה מן והן החדשים, הן ״
 מוצרי של שהמחירים לציין יש ,.

 כל בם ואין יציבים נשארו -ינה״
 שעברה. השנה לעומת
 דוגמא גרבי — פיש־נט״

ל״י 3.95 — דייגים רשת
 דמו־ דוגמאות — בוני״

ל״י 6.95 — סריגת־יד ות
 ספור־ 3/4 גרבי — פולי״
ל״י 3.95 — ייביים

 — הקטור״וולי־סוקס״
ל״י 3.95 — עדינים צמר ובי
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 החייל, רמת ,21 הברזל רחוב
777121 טלפון — תל-אביב

במדינה
נזעד

 בית־חדישת
זמן לגיצול

 פלורי חברתו את ואנונו יוסף ישא כאשר
 ופלורי ואנונו כי שיא: יקבעו הם לאשר,

 לחופה המגיע במיספר 20ה־ הזוג יהיו
שביפו. ממועדון־הנוער ישר

 בין חברתו את הכיר ,23 בן יוסף,
 בקבוק־ עם התחיל ״זה כותלי־המועדון.

 מחייך הוא באולם־החתונות,״ ונגמר טמפו
באושר.

 חבריו שיפצו יוסף, קנה אשר דירתם, את
 היה שיכול מה תרם אחד כל למועדון.

ה אינסטלציה, התקין השרברב לתרום:
 הפולי־ איש קוי־החשמל, את תיקן חשמלאי

 טקס גם לריהוט. הדרוש את עשה טורה
 חברי־המועדון, של בעזרתם יאורגן הכלולות
 הדדית עזרה ותוך מקורית בצורה הנוהגים

במינה. יחידה
 200כ־ ועוד אליבד מחמוד, פלורי, יוסי,
 מרכז- אנשי עם נימנים אחרים חברים
 תל- עיריית על־ידי הנתמך היפואי, הנוער
 מתכנסים החשיכה, רדת עם יפו.—אביב

 העתיקים הבניינים באחד השוכן במועדון
ביפו. הגדול שבשטח המשוחזרים אך

 תוססת חברתית פעילות קיימת שם
 16 בני בני־נוער, של מרכז זהו כי ביותר.

 ומגבעת- מתל־ברוך למקום שבא ,25 עד
ירושלים. ומשדרות מנשיה משכונת עלייה,

 מנהלים אנשים שני הנס״קפה. קטר
שלו: החייה הרוח את ומהווים המועדון את

 להרגלי־הדת־ והאחד זה, למינהגי זד, לים
ב טבעי אך נראה וכך השני. של והלאום

ש והנוצרים היהודים חברי־המקום עיני
 כשבידו אחד, ערב הופיע, מוחמד חברם

 בין חילק אותה גדולה, חבילת־ממתקים
כולם:

 קבעו במוצאי־הראמאדאן,״ זה היה ״הרי
לחג. ששותפים כמי בפשטות,

אזפקים
האיש
שנסע

לסעוד
 הפרטי לרכושם הפכה אופקים ״העיירה

 חברי- השבוע התרעמו חברי־המפד״ל!״ של
 על להם נודע עת בעיירת־הפיתוח, מע״י

 מייבסקי, משה ראש־המועצה, של תוכניתו
 בשעה ממש — ברסן להבא גם להחזיק

מתפטר. שהוא מצהיר שהוא
 הוא פשוטה: היתד, מייבסקי של תוכניתו

 ראש־ יישאר הגבוה, קבלת־שכרו על יוותר
 אותה תפקיד־כבוד. כבעל בפועל, המועצה

 חברו של לידיו התפקיד־בכוח יועבר שעה
 ישראלי מוראד ולסיעה, לבילוי האינטימי

ה יו״ר כממלא־מקום להבא שיכהן —
מועצה.

 באופקים התנגד. ממלא־המקום
 של רוב בעזרת המקום על המפד״ל חולשת

 ו7 כי ובלתי־מעורער. מכריע קול אחד. קול
היתד, שלסון־הדתיים, את מישהו עירער

שפירא) שר־הפנים (עם מייבסקי ראש־מועצה
תפקיד־בבוד

 שנה, 32 מזה בנוער המטפל קו־ונקי, יואל
 ולציור. למלאכה מורה — גרשון והגרפיקאי
 מלאכתם, את עושים שהם וחצי ובשנתיים

 לנערים המשותף למועדון להחדיר הצליחו
 מיוחדת אופטימית, אווירה וערבים יהודים
במינה.
 לנו החסר שאת לחניכים מראים ״אנו

 מסביב,״ הנעשה ראיית על־ידי להשיג ניתן
 מקבלים אנו כזאת ״דאייה יואל. אומר

 המראה לצילום, שונים: חוגים באמצעות
 המלמדת הדראמה, שבביעור; היופי את

 — ומלאכת־מחשבת ולהזדהות, להגיב אותנו
 יקר.״ בהכרח אינו שהיופי אותנו המלמדת

 זו השקפה ממחישים החניכים ואומנם,
מ העשוי מופלא, קטר בעבודות־ידיהם:

 המיוצר מרשים אהיל קפה־נמס; קופסאות
 העשויים מסובכים מיבנים מצינצנת־שמנת;

מגפרורים.
 לעבודות־ שלנו המומחה הוא ״אלידד
 מ־ בנה ״הוא קו־ונקי, קובע גפרורים,״

 יפו של מיגדל־השעון את אפילו גפרורים
 יריד־המיזרח.״ לתערוכת עד שהגיע —

עיסו גם אבל וראמאדן. דיסקוטק
 בימי־שישי לבני־המרכז: יש אחרים קים
ל יצרו אותו — בדיסקוטק מבלים הם

 יואל: להם אמר אחד יום כי במקום. עצמם
 תקבלו בדיסקוטק לעשות שאפשר מה ״כל
 יותר!״ קצת רק כאן.

לימי מוקדשים מועטים לא ערבי־חברה
 לעולם בעלי־השימחה החברים. של ה,ד,ולדת

 על־ידי מוזמנים אלא — מארחים אינם
 למקום להביא רשאים ואף לחגוג עמיתיהם

מבחוץ. אורחים
מתרג־ שבני־המועדון הוא, מכל חשוב אך

 ליהפך מקומם, את לתפוס נחפזת מע״י
תחתם. לרוב

 ראש־המועצה לרגע כנראה, שכח, זאת
 כממלא- ,ישראלי מוראד את העדיף כאשר
 של פניו על לעתיד־לבוא, הקבוע מקומו

 איש־ הוא אף מלכה, רפאל האחר, סגנו
מייבסקי. של סיעתו

 בקו־האופוזיציה תמך הוא נזעם. מלכה
 להחזיר סירב ״המפד״ל עת: אותה שנזעקה,

 מועצת-אופקים, להנהלת ישראלי מוראד את
משות שפה ,מחוסר התפטר שמוראד שעה
לסיעה. חבריו עם פת׳

ש רוצה במקום ראש־המפד״ל ״עכשיו
 ינהל — להנהלה לקבל סירבו אותו האיש

העיר!״ את
ו לחוד שטענות אלא לוצ״א. נפי;ןד!

 מעשה שבלי היה ברור לחוד. מציאות
 של לנעליו מוראד ייכנס והחלטי, נימרץ
לפעול. זה החליט לכן מלכה.

 מועצת־העיר להתכנס עמדה בו ביום
 על מלכה שוחח השינויים, את לאשר כדי

 אחר־ כתבי־עיתונות. עם המועצה מדרגות
 לתל- ונסע אוטובוס על עלה בנחת, כך,

שמנה.״ ארוחה ״לאכול אביב
 התכנסה שכאשר — היה דבר של פירושו

ה היו השינויים את לאשר מועצת־העיר
 היה למע״י ולא למפד״ל לא שווים: כוחות

רוב.
באופ ההכרעה נדחתה ששוב אירע כך
 המועצה ראש סגן נשאר מלכה רפאל קים•

 חבר- נשאר ישראלי מוראד וממלא־מקומו.
 יכול לא המועצה וראש — פשוט מועצה

כ פיקטיבית, התפטרות להתפטר היה
מבוקשו.

? |1ו | |  מן רדתה עם מרון, ורדה 71\
11/ | \11|  לוד, בנמל־תתעופה המטוס |

ארצה. הוטסה בעלה של שגופתו אחרי

ה הדיפלומאט של מותו על ידיעה ך■
 בליל הוצנעה )42( שרון מתי ישראלי | !

 ה־ הערב עיתוני של התחתי בחלק ב׳ יום
 בירת של העיתונים מוכרי אך לונדוניים.

 על הציבור. את מעניין מה יודעים בריטניה
וה בכתב־יד הכתובים ענקיים, פלאקאטים

 התחתית, הרכבת תחנות כל בפתח מוצגים
הכותרות: זעקו

״1 למוות נורה הישראלי ״הדיפלומאט
 עיתוני' את שהציפה הגירסה גם זו היתד,
תפו בעל אכספרס, ד,דיילי למחרת. הבוקר,

ב עמוד־השער אח פתח המיליונים, צת
 אותה הנושאת טורים, שלושה על כתבה

הפופולארי: היומון כתב כותרת.
למוות!״ נורה הישראלי ״השליח

 הדיפ־ אחד של ימים שמונה מזה ״כלתו
 טילפנה לונדון של ביותר הנאים לומאטים

 בואו בבעלי! ,ירו וזעקה: למשטרה אמש
׳1מר,ר

 שבבית הדירה לעבר דהרה ״המשטרה
 סנט־ ברובע אשר פינצ׳ליי ברחוב אפסליי,

 ,42,־ך בן שרון, מתי את מצאו שם ג׳ון.
 הוא ישראל. בשגרירות עיתונות לענייני יועץ

המיטה. על מת, שבב,
פצ היו בראשו לחלוטין. לבוש חיה ״הוא

 ל־ מונח היה אוטומאטי אקדח אחדים. עים
צירו.

 גברת את ניחמו אנשי־האמבולנם ״בעוד
השגרירות. עם המשטרה התקשרה שרון,

 לבית, נסע הישראלים של הבכיר ״היועץ
ב ביותר, אכסנלוסיביות דירות המאוכלס

אנשי־בטחון. לוויית
מתת היה המלא שמו אשר — שרון ״מר

 בדרגת הישראלי בצבא שירת והוא יהו,
 בסולם־ר,הצלחה לאות ללא עלה — רב־סרן

ה ארבע. בת שהותו במשך הדיפלומאטית,
 רב־הבישרון הטיפול בגלל — בלונדון שנים
 את שסיבכו המשברים בשורת השקיע אשר
זו.״ בתקופה ארצו

★ ★ ★
ל״גזיימם" חרין* מכתם

 נסיעתם על פרטים של שורה אחר
ליש־ ורדה, ואשתו, שרון של הקרובה


