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ל׳׳י 18לי 15 בין נע התיסרוקת מחיר ללקוחותיהן. פאר תסרוקות מכינות כשהן אילה,

ושו סי 17נ

פתחו חתיכות שתי
בוטיר! בתל־אביב

כרי — לכלבים
כלבים חיי יחיו שלא

 שנתיים עבדה בבעלי־חיים, לטפל למדה שם
 כ־ עבדה לארץ כשחזרה לכלבים. במכון

 את פגשה שם וטרינר. אצל אסיסטינטית
 הגיעו יחד מושבעת. כלבים חובבת אילה,

 יותר לסבול יתכן לא כי למסקנה השתיים
 ישראל. כלבי של וההזנחה הקיפוח את

עשו. והן משהו, בשבילם לעשות צריך
 כמו הנראים מפחידים, ענק כלבי אפילו

 כשמתחילות וענוגים לרכים הופכים סוסים,
 עצבני הוא הכלב אם בטיפול. ואילה נרדה

 לעשות בדיוק לו מתחשק ולא במיקצת
מזרי טיפול, כל תחילת שהיא אמבטיה,

מתאימה. ארגעה זריקת לו קים
 ואילה נרדה מתחילות האמבטיה אחרי
 מצחצחת מהן שאחת שעה האסטטי. בטיפול

ה אבן את לו מגרדת הכלב, שיני את
 וב־ אוזניו בניקוי השנייה עוסקת שיניים,

 שיערו את מייבשות הן ציפורניו. גזיזת
 תיסרו־ לו ומתאימות במכונת־יבוש הענוג

החדישה. האופנה במיטב קת
ללקוחו להתאים מסוגלות הן לדבריהן׳

 200מ־ פחות לא ארבע על ההולכים תיהם
 יהיה שהכלב העיקר שונות. תיסרוקות

ה יכול ומבריק מצוחצח כשהוא מרוצה.
 וה־ המטעמים ממיטב לעצמו לבחור כלב

 יש בדוג־סרוופ. למכירה המוצעים תכשירים
מג מצרפת, מיובאים ארוזים סטייקים שם

 אם הצבעים; בכל ומעילי־גשם כלביות פיים
 היא השכונה, כלבי ריחרחו כלבה לאיזו
 ש־ מיוחד ,בספר״ במקום להצטייד יכולה

אפי ממנה יבריח המתאים באיזור ריסוסו
ביותר. העזים היצרים בעל הכלב את לו

 נמכרות אחריהן, מרחרחים שאין לכלבות
גלו רעים. ריחות למניעת גלולות במקום

 בכבוד לטייל כבר ואפשר כזו אחת לה
 מחיי הסובלות ולכלבות דיזנגוף. ברחוב

 גם למצוא אפשר מדי, אינטנסיביים מין
הריון. למניעת מתאימות גלולות

ח הוא כי עכשיו עד שטען
ל פעמיים שיהרהר מוטב כלב״, ״חיי 1*1

 היוב להיות הביטוי. על חוזר שהוא פני
 כ? כבוד אולי אינו במדינת־ישראל, כלב
 להתלונן סיבה שום אין אבל גדול, כך
 בתל־אביב שנפתח מיום לא לפחות כך. על

דוג־סטום. בשם הידוע לכלבים הבוטיק
 יורדי ברחוב שוכן הזה המפואר המוסד

להת• בשקט יכול תל־אביב בצפון ־,סירה
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נוגע פרוע כלב אפילואמבטיה
עורן כשהוא לחלוטין

עבור היפה, אילה של בחברתה מיקלחת
ל״י. 15 ער 5נד בעליו ישלם התענוג
—22——--------------

יכורתך כפי תפוס
טבליות הריון, נגר בגלולות להצטייד

 יכול כלביים, מותרות במוצרי העמוסים הדוכנים מול
 ישראל כלבי יוכלו מעתה להסתחרר. כלב אפילו

טורדניים. מחזרים להברחת וספריי ריחות למניעת

ב הקיים לנשים ליופי סלון כל עם חרות
 במוסד לקבל יוכל לא אחד גבר אף ישראל.
ישראל כלבי שמקבלים הטיפול את כלשהו,

בדוג־ססזפ.
 את להטריח צריך אינו אפילו הכלב

 מה כל בזנבו. לקשקש או רגליו כפות
ה מספר את יחייג שבעליו הוא שדרוש
 תבוא מיוחדת ומכונית הבוטיק של טלפון

ה ולהחזירו למכון הכלב את להסיע כדי
 אפשר עצמו במקום הטיפול. בגמר ביתה
 שחור קפה ויסקי, ההמתנה בזמן לקבל

כמו הבעלים עבור — אחר משקה כל או
הכלב. עבור לא בן,

 אמונות, בידיים שם נמצא עצמו הכלב
 שלא מי שכלב חתיכות שתי של ידיהן

 הן אלה ברחוב. פעמיים עליהן מסתכל
 גיז־ בעלת בלונדית ,24 פוירברג, נרדה

 בעלת ,24 לסמן, ואילה דוגמנית, של רה
 נרדה חזרה שנה לפני האדמוני. השיער

.14 בגיל הוריה עם נסעה לשם מלונדון,

״״:5״ מצרפת צל׳
 על להתענג כלב־רחוב אפילו 7יכו וחצי, רה
הצרפתי. המיטבח בסיגנון עשוי צרפתי צלי

במדינה
גבננת״ם

צרות
ת ושאר קו ר י

 כעשרה לפני מצלאווי שלמה כשהחליט
 פירות כרוכל עבודתו את להפסיק חודשים
 ידע לא מסודרת, חנות לבעל וליהפך וירקות

נכנס. הוא צרות לאיזה כלל
 בגבעתיים, 42 כצנלסון ברחוב החנות
 של מזלו לרוע ספרים. כחנות קודם שימשה
ל שסמוך בחשבון לקח לא הוא מצלאווי

 אטלס בני אטלס. בני מתגורר שפתח חנות
הוא לכך נוסף רן. חברת ממנהלי אחד הוא

כרהיטים סגורה מצדאווי חנות
ראש־העיריה לסגן מכות

 ראש קרייזמן, קובה של הטוב ידידו גם
גבעתיים. עיריית
 )35( מצלאווי את הכנים זה אחרון פרט
ל האתלטית, ההופעה ובעל השיער שחור
 לשפץ הספיק לא ומשונות. שונות צרות

 אטלס מבני הצעה קיבל והוא החנות את
ה לידיו. אותה ולמסור החנות על לוותר
לע החליט ״אטלס מצלאווי: לדברי סיבה,
טע מכחיש אינו עצמו אטלס עסקים.״ שות

 כל לקנות רצו החנות שאת אמר אך זו, נה
 חנות תהיה לא שבביתם כדי הבית דיירי

 עם לא אנשים אנחנו יודע, ״אתה ירקות.
מה אחד כל לעשות, חשבנו כסף. הרבה

 לירות, מאות כמה של בבנק הלוואה שכנים,
אמר• המיטרד,״ את לסלק כדי

 מצלאווי כשסרב לסגירה. דלתות אין
 תביעה אטלס בני הגיש החנות, את למכור

 את יפסיק שבית־המשפט ביקש לעירייה,
 ב־ קבע השופט בחנות. השיפוצים עבודות

 התובע תביעת את דוחה הוא כי פסק־הדין
 המשפט הוצאות את לשלם אותו ומחייב

 המליץ כן כמו עורך־הדין. טירחת ושכר
 למצלאווי לתת העירייה שעל בית־המשפט

 למרות הירקות. חנות לפתיחת הרישיון את
 לא אחדים, חודשים לפני ניתן שפסק־הדין

ברישיון. מצלאווי זכה
 קרייזמן: קובה גבעתיים ראש־עיריית אמר

 ל־ שתשמש מנת על נועדה לא הזו ״החנות
 מזה, חוץ מוסך. היתד, היא מזון. מימכר
ש אסור העירייה, הוראות לפי זה, בבית

המזון.״ בענף העוסקות חנויות תהיינה
 קיימות ראש־העיר, לדברי בניגוד אבל
 לגזוז קיוסק מכולת, חנות עצמו בית באותו
דגים. וחנות

 לחנות צו־סגירה העירייה הוציאה השבוע
 ראש־העירייה, לסגן פנה מצלאוזי הירקות.

ש הצו את לעכב ביקש הלרשטיין, יהושע
 לסגן ״פניתי מצלאווי: סיפר נגדו. הוצא

 שאלתי בקשתי. את דחה הוא ראש־העיר.
 שאחזור שאעשה, רוצה הוא מה אותו

 תהיה ,כן, לי: ענה הוא אז פושע? להיות
 אותו.״ והיכיתי להתאפק יכולתי לא פושע!׳

באשמה. והודה שעות 48ל־ נעצר מצלאווי
 לעסוק למצלאווי שהציע מכחיש הלרשטיין

 צריך הוא אם אותי שאל ״הוא בפשע:
 לו אמרתי ״אז אמר, פושע,״ להיות ללכת
לפשע.״ לפנות צריך חנות שאין מי לכל שלא

 למנוע שיטה בינתיים מצא עצמו מצלאווי
 את עקר הוא חנותו. את לסגור מהמשטרה
ל בחיטים. החנות פתח את חסם דלתותיה,

החנות. את לנעול כדי דלתות אץ משטרה

1741 הזה העולם


