
 — די. סי. לשמן פלסטי קנקן
הזית״ ״עץ של נוסף חידוש

 חדשה באריזה די. סי. שמן את הזית״ ״עץ הוציא השבוע
 ליטר 5 המכיל נאה, פלסטי מיכל — בארץ מסוגה וראשונה

 אף ועל השמן של המסורתית לפחית מקבילה זו תכולה שמן.
המחיר. את ביהח״ר העלה לא שבדבר החידוש
 הבקב־ק את שנה, לפני לראשונה, הזית״ ״עץ הוציא כזכור

 אריזת להוציא כעת הוחלט הגדולה הצלחתו ונוכח החזר ללא
 חתש עם הברגה ופקק נוחה ידית זו. חדשה מפלסטיק ״ענק״

הבית. לעקרת נוספים יתרונות הם — הרמטית לסגירה (פלומבה)

 מיכל״ש אלף 25 נמכרו כבר לשוק הראשונים מהמשלוחים
 עובדה וכן ראשונית הצלחה בכך רואה הזית״ ״עץ והנהלת

 רבים שסבורים כפי שמרני כה אינו הישראלי הצרכן כי המציינת
זה. מסוג חידושים בברכה ומקדם

״מסתערת״ יצהר חב׳
הגברים שוק על
החיוור הגשש שלישיית בעזרת

 את ניכרת בצורה לאחרונה שהרחיבה ״יצהר״ חברת
 המוצרים מגוון את גם עתה להרחיב עומדת שלה, הייצור

 וגילוח טיפוח מוצרי של חדשה סידרה עם בהופיעה שלה
,,מט״. בשם לאומית, בין ברמה לגברים

ט גילוח סכיני הכוללת: החדשה הסידרה יצור לצורך מ  ",5 ״
 גברי סבון פס״, ״מט בפסים גילוח משחת גילוח, קצף

 ונסיון ידע יצהר חב׳ ניצלה ועוד, לגברים שיער קרם מיוחד,
 שוק כי שהוכיחו מחקרים על מסתמכת והיא לאומיים, בין

 בתחום לפעולה רב מקום יש וכי מנוצל, לא עדיין הגברים
לגבר. הטיפוח מוצרי
 שגרתית, בלתי בצורה נעשה הנ״ל, למוצרים הפרסום מסע גם

בארץ. כה עד היה לא כמוהו פרסומי חידוש הכוללת
 ״שלישיית המפורסמת הבידור להקת עם התקשרה החברה
 בכל הבלעדיים הדוגמנים עתה הם וחבריה החיוור״ הגשש
 שריש במודעות, מופיעים ברדיו, מקריינים הם ״מט״. פרסומי

 ע״י והופק שבוים בסרטון ומככבים הפרסומת שיר את
זוהר. אורי

 בצורה נעשה פרסום שמסע בישראל הראשונה הפעם גם זאת
 ״הגשש כמו שכזאת ברמה ידועים כשאמנים מיימדית, תלת

העיקריים. הפרסום אמצעי שלושת בכל מופיעים החיוור״,
 הופעות במסע עתה השוהים החיוור״ ״הגשש חברי

 צילומים עריכת לצורך שם שהותם את גם יינצלו בארה״ב,
מסע בהמשך ישמשו הם ושגם יצהר חב׳ עבור והסרטות __יר■רירית ד■ *גרתגייר_

י ו נ י ת ש ב ו ת — כ
 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על־מנת מראש, שבועיים כן על להודיע
החדש למען העתון במשלוח עיכוב למנוע

במדינה
הפגנזת

 הושתק מדוע
? האלון

הנאו לדוכן קרובים שעמדו הסקרנים
 בניין מול השבוע שנערכה בעצרת מים

שבי נגד להתריע שבאה ם בירושל הכנסת,
עיני לנגד מוזר מחזה ראו המוריד תת
 גוף, ובעל קומה בעל שחרחר, צעיר הם:

 הציג הנאומים, דוכן אל דרכו את פילס
 דרש התלמידים, מועצת ראש כיושב עצמו

 הבמה שעל האנשים הדיבור. רשות את
 לאחר צוקר, אלון ),17( הצעיר את שלחו
שבא. כלעומת כבוד,

ב קשיים כל נתגלו לא זאת לעומת
 המכובדים, לח״כים רשות־הדיבור קבלת
 משה והרב צימרמן צבי בן־פורת, מרדכי

 אבות היותם זכות עמדה להם נריה• צבי
הת בעצרת הנואמים מושבתים. לתלמידים

 ערב העומדים בנינו אחיד: בנוסח בטאו
ל סיכוי כל לאבד עלולים לצר,״ל גיוסם
עש שתים לאחר לימודיהם חוק את סיים

 ללא ייפגם שלם ושנתון לימודים שנות רה
לשביתה. מיידי קץ יושם לא אם תקווה

צוקר? אלון מיהו
 בבית־הספר ביולוגית במגמה לומד אלון
ב כוחו ניסה הוא חיפה. של הריאלי
ל מועמדותו את הגיש ציבורית, פעולה
 של התלמידים מועצת יושב־ראש תפקיד

ונכשל. בית־ספרו
 פי חשוב באתגר עמד הוא זאת לעומת

 כיושב־ראש להיבחר הצליח הוא כמה:
 ולאחר־מכן, חיפה 7ש התלמידים מועצת
 מועצה להקים החליט נוך הח משרד כאשר
ה לפיסגת הגיע תלמידים, של ארצית

 ל־ נבחר הוא תיכון. תלמיד של עסקנות
המועצה. של יושב־ארצי

 הצליח החינוך ומשרד רב זמן עבר לא
 ממעשהו. הראשונים הפירות את לקטוף

 פרצה המועצה הקמת אחרי ספורים ימים
המורים. שביתת

 עוד היתר, התלמידים, מועצת של עמדתה
 המפגינים. של מעמדתם רחוקה מלכתחילה

תומ הינם המועצה אנשי של רובם רוב
 השביתה בפרוץ המורים. בשביתת כים

הו שבפניו הגוף התלמידים מועצת היתר,
 נוך ד,ח משרד ונציגי המורים נציגי פיעו

מו קבעה אז כבר עמדתם. את והסבירו
ה למורי אוהדת עמדה התלמידים עצת

ה בפני המורים של טענתם תיכוניים.
 אינם הטובים היום של שבתנאים מועצה
חב על עז רושם עשתה להוראה הולכים

התלמידים. מועצת רי
 השיחות בתום עמדתם את סיכמו הם

החי ומשרד התיכוניים מורי עם שערכו
עמדה. לנקוט לא החליטו נוך,

 בסופו־ הינו התלמידים מועצת הסיבה:
ה משרד ידי על הוקם אשר גוף של־דבר

 בגלוי לצאת יכלו לא התלמידים חינוך.
הח הגוף, את המממן החינוך משרד נגד

נייטראלים. להישאר ליטו
 כאשר המטכע. שד השני הצד

 מקיים התיכוניים ההורים שארגון נודע
מ לבוא צוקר החליט בירושלים עצרת
 של עמדתו השני. הצד את להסביר חיפה
ל ידועה היתה התלמידים מועצת יו״ר

ל לא החליטו הם ולכן העצרת מארגני
 נציג דיבר זאת במקום לדבר. לו אפשר

 צו־ לדברי הירושלמית. התלמידים מועצת
 נתונים מחוסר הירושלמי הנציג היה קר

 מועצת עמדת את להביע מנת על מספיקים
התלמידים.

ב מעריב הצד,רון כתב ביצור, יהושע
הס ההורים, בוזעד המרכזי האיש כנסת,

ש הסיבות את הזה העולם לכתב ביר
 ״הגיע לדבר: לצוקר איפשרו לא בגללן

מו יו״ר שהוא טען העצרת באמצע נער
הדי רשות את וביקש התלמידים עצת
 לעלות לו נתנו שלא מאליו מובן בור.

מ נקבעה העצרת של התוכנית לדבר.
 של עצרת היתד, זאת לזה נוסף ראש.

התלמי ומועצת הירושלמיים ההורים ועד
 לו לאפשר פתאום מה — בירושלים דים

לדברי״
 השאלה פתוחה עדיין נותרה כך, אם
ה ועד נציגי הרמקול אל הגיעו כיצד

ומחיפה. מתל־אביב הורים
 לדבר לו נתנו לא שכאשר טוען אלון
 נוכחים שהיו העיתונים כתבי עם שוחח

 על דבר שום כתבו לא הללו אך במקום,
עמדתו.

1737 הזה העולם


