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16.12.70ב״ הלמודים תחילת
:והרשמה פרטים
 ת״א 106 ז׳בוטינסקי הרצליה, גמנסיה

 17.00—20.00 בשעות
בלבד ספורים מקומות נותרו

 לאוסטרליה אוליביה סבון את מייצא הזית ״עץ
והתמרוקים״ הסבון באגף הושקעו ל״י מיליון 1/גנ

 הזמנה זוהי לאוסטרליה. ״אוליב־ה״ התמרוקים סבון של גדול מטען יצא השבוע
 שווקים לרכוש שהצליח כשם זה רחוק בשיק נקלט הישראלי שהסבון לאחר חוזרת

 תוצאה הנו אלו מתקדמות לארצות תמרוקים סבון ביצוא הישג ובאירופה. בארה״ב
 הרבי ושפור מחד הזית״ ״עץ במפעל והתמרוקים הסבון ייצור אגף הרחבת של

 וכושר ל״י מיליון ז1*/ סך הושקע והתמרוקים הסבונים אגף בהרחבת מאידך. הסבון
 כיום נחשב שונים בגדלים סבון מיני 48 על הזית״ ״עץ .1500/סב־ הוגבר התפוקה

 מאפשרת איטלקי ממקור ביותר משוכללת ציוד מערכת בארץ. הגדול הסבונים כיצרן
בשעה. סבון חתיכות 7200ל־ כיום המגיעה היצור קצב הגברת את

 התוצרת. טיב והעלאת ההרכב בשיפור מאמצים הושקעו הייצור ממדי להרחבת במקביל
 בעולם. זה בשטח היצרנים מגדולי הישראלי המפעל מקבל החשובים הגלם המרי את

 ״אוליביה״ מצרפת. מייבאים הבושם ואת משוייץ, מ״גייגה״ מיובאים כימיים מרכיבים
 מכיל ואינו מהולנד המיובא מזוקק טלאו בתוספת זית שמן של בסיס על מיוצר

מקומי. חלב

 הגיעו עד הבושם את לשמור הבאה המשולשת באריזה לאחרונה הוכנס נוסף שיפור
 תמרוקים סבון של במחיר ״אוליביה״ נמכר היקרים המרכיבים אף על הצרכן. לבית

בישראל. 1 מס׳ כסבון אותו המעמידה הגדולה התפוצה עקב וזאת מקובל

 הקסם צבע
 נעליים לצביעת

 עור דברי וכל
שונים בגוונים א1£1ז0א14א

והפצה: יבוא
אביב תל־ 2933* ת.ד. בוו״מ. איריסקד.

סשט0ז1ס3
אחד ליום מלכה
 נורבגיה של הכפריים במחוזות

 נערה של לראשה לענוד מקובל
 מפואר, כתר־מלכות כלולותיה ביום
 טובות. ואבנים זהב עשוי

 הכתר חוזי זה יום של בסיומו
 לחתונה עד הקהילה למשמרת

 ליהנות יכולה אשה כל אולם הבאה.
 כשהיא מלכותי. מלבוש זמן בכל

 ״מרסי״, של הגמישונים את לובשת
 העלית. האירופית באיכות

 רגלייך, על מרסי של הגמישונים
 לך מקנים בערב, או ביום
 מלכותית הרגשה אותה

יותר. זוהרות פנייך אפילו שבגללה
ם שי בנדב• ננאמייגווזג נ
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במדינה
)22 מעמוד (סוף
 וישראל, משה דת חוקי על־פי אשתו את
או לפי — בידו כתובה עם — לגרשה כדי
עצמם. החוקים תם

 זו, דרישה לידי הדברים כשהגיעו אבל
ר ס לגירושין, המועמדים פתאום התאחדו

 לעשות דעתם על כלל עלה לא בתוקף. בו
מעצמם. צחוק
 בית- ואב הרוגז גבר הדיינים בקרב גם
 מה החוצפה. נוכח מכליו ממש יצא הדין

 ם נזקק כאשר רק לרבנות באים פה, זה
לה?!

 את מנע לא הרבנים של זה רוגז אבל
 שקבע אחרי להם ציפתה אשר המפלה

ש זה בירושלים, לצדק הגבוה בית־הדין
הרבני בית־הדין על כי התיק, הובא בפניו

התאונה אחרי דוידפון יצחק משה
אחת שן — חנזק

 כתובה עם — עניין של לגופו בתיק לטפל
בלעדיה. או

המ בגט שפירא הזוג סוף סוף כשזכה
 היסטוריה חולל שבעצם כלל ידע לא יוחל,

ומוצל טובה בשעה שניתן הגט ברבנות.
 לא ואילך מעתה כי היתר בין קבע חת

ב להכיר אלא ברירה כל לרבנים תהיה
 על דבר, לכל בנישואין אזרחיים נישואין

התרתם. לגבי פנים כל
 במעמד שלא — כחוק שנישאו הזוגות

 ושחייהם — המסורתית הכתובה ובלי רב
 שירטון על השנים במשך עלו המשותפים

ל עתה המסייעת חדשה דרך השבוע גילו
נקלעו. אליו הסתום מהמבוי הוציאם

תאונות
גקטמון גס

 יותר היתה בעיתונות שהופיעה הידיעה
 של החמישית מהקומה נפל ילד מפנטסטית.

 שלבניין היא האמת אפילו. נפצע ולא בניין
 ולמרות קומות ארבע רק יש המדובר

החמישית. מהקומה הילד נפל הכל
מת לעין הדוקרת המתימטית הסתירה

 הגיע הנם בעל הילד :בפשטות יישבת
הבניין. למרתף עד צלילתו במסלול
ב השמיים בספרי רשום מה לדעת קשה
 דוידסון, יצחק משה של האישי כרטיסו

 את הפיקח הנער השבוע יחוג כאשר אך
 שיגידו רבים יהיו השביעי, הולדתו יום

 מלמעלה קבעו אלמלא קורה היה מה ראש:
שיחיה?
 יותר היה שבהן הדקות על סיפר הוא

ש ברור היה מתורגל. בקול מחי, מת
ה את ולספר לחזור אותו הכריחו כבר

 אותו שהטריד הדבר רבות. פעמים סיפור
 איבד הוא מעיקרו: אסתטי היה במיוחד
 שיחק כאשר התחיל זה שן. שלו בתאונה

ו ט׳ בקטמון הבניין של המדרגות בחדר
 המעקה, מעל בשובבות התכופף כאשר

למטה. צולל לפתע החל
פעמיים ״ניסיתי עדי.״ שמר ״אדהים

וז הוורלח 17*7 הז


