
 שהפ- חלקח שימלח :למעלת בתמונח
 ה• עליח שהודבקו לאחר לפירחונית, בח

 מארצות־חב- לישראל המיובאים פרחים
אדלר. בוטיק על״ידי רית

שקוף, אוברול־רשת :מימיו בתמונח
 — חמחיר אדלר. בוטיק יצירת הוא גם

 בלי או עם ללבישת ניתו ל״י. 140
 משורת חלק הוא זח אוברול חזייה•
 שיצר חשופים רשת בגדי של שלימח

ב והכוללת הבוטיק, בעל אדלר, יצחק
ספור שמלות-רשת גם לאוברולים נוסף

 ושמלות- ל׳׳י), 75 — (המחיר טיביות
ל״י). 130 — (המחיר מרשת ערב

חל שימלח לך ש *
 עלייך שנמאטח קה, ,

 חיית זח ובמקום —
ה עד ן פירחונית רוצה
 פשוט פיתרון היה יום,

 לחנות הולכים לבעיית:
פירחונית. שימלח וקונים

ב מעתה, עוד. לא
ה את להפוך יכולתך
ב — לפירחונית חלקה
מדבי פשוט את קלות.

הפרחים את עליה קה

לך. שמתחשק ככל —
 האמריקאי הפטנט

 מ- לאחרונה הגיע חזה
 ישר — ארצות־חברית

 של הבוטיקים לשרשרת
 בדיזנגוף, אדלר יצחק

 את וירושלים. רמת״גן
 דוגמת את לך בוחרת

 בה, רוצה שאת הפרחים
 השינד על אותה מניחה

 לך ויש — מגהצת לה,
חדשה• שימלח

באוזנ הכריזו אלה נערות
:האשה״ ,עולם

חיות

בפחד!
 הרגשת: ,1969 של בישראל כיום, הי **

 ״מה בעזה? החיה ערבייה צעירה של
 טוענו! פושעים,״ כולנו כאילו איתנו נהגים
 בעזה שנולדו אחיות שתי ובחיה*, פאלק

 ישראל שילטון תחת שנתיים מזה והחיות
 מת אבל — שלום על מדברים ״היהודים

אחרת.״ נהגים
 לי את שנה לפני סיימה 20ה־ בת פאלק

 ע עדיין וחולמת בעזה, שלה, מודי־התיכון
 עורכת להיות רוצה היא לימודיה. המשך

 חולם עדיין, לומדת 16ה־ בת אחותה דין.
 ו סיכוי כל רואות אינן הן רוקחת. להיות
 סטי נותנים ״הישראלים חלומן. את הגשים
 לאסריקניג יפאניים, לסטודנטים פנדיות
 טוענו רוצים,״ לא אתם בנו רק — להודים
 היו לי נותנים היו ״לוא במרירות. פאלק

 ד באוניברסיטה משפטים ללמוד סטיפנדיה
 לשם.״ רצה הייתי — בירושלים עברית

^
,בישרא להתארח

 נוספו אחיות שלוש וכחיה פאלר] ך■
 בסורי נמצאות האחיות אחים. ושלושה /

 שהי האב, בקאהיר. רפואה לומד והאח
שנתיים. חסר־תעסוקה המצרים, אצל פקיד

 אחרוד נוקבות טענות גם ובחיה לפאלח
 ללמו רוצות בעזה אצלנו בנות ״הרבה
 1ע קורס בשבילן פותחים לא למה עברית.

 משו שפה בלי זה את זה. נבין איך רית?
 1 אלינו מתנהגים שהחיילים זה גם תפת?
 חול לא שהם הוכחה בשבילנו יה גסות,

 מגורלנ להם איכפת לא לכן להישאר. בים
 צע עם פגישות למשל לנו יוזמים לא מדוע
 שנ היו בעזה בנות הרבה יהודיות? רות
 ולהתאד — ישראליות בנות לארח חות

 חיו אנחנו האלו הדברים כל כילל אצלן.
תקווה. ובחוסר ביאוש

באדישות, — גרוע יותר שאפילו ״ומה

 1 פאלק העליונה, בתמונה — בחיה *
בחשאי. צולמו התמונות תחתונה.


