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 בודד תייר על מתלבשות התפוז דיילות ארבעתאהד ער אובע
ל מימין למעלה בתמונות בחיפה. עירוני בגן

 את שעזבה הראשונה שפירא, שרית פלגי, אמתי הדיילות שבין היפהפיה : שמאל
בעיריה. התברואה במחלקת ועובדת היום עד נשארה אשר בילסקי, והתחתנוזולאה העיריה

ר ב ק

- ד אג׳ מודיעין
 אשר בחיל־הים (מיל.) סא״ל של בתו

למודיעין. חייל מכוונת לסיירת התגייסה

25 וצהי׳ל תפוז
 שתי עס מקצועיות חוויות מחליפה דורית

עימה. מוצבות היו אשר חיבה חיילות

הטו לפי
שישבה האם ליד

 מצאה אלמוגי, של התפוז דיילות בין המבוגרת בר־משיח, דנט
 התיישבה בחיפה, העצמאות בגן ותינוקה, אם בדמות תעסוקה

מהבקבוק. התינוק את להאכיל לה ועזרה בשמש, הדשא על

 שעות כמה לישוטט מסוגלת לא אני קוסמת,
 בלישכת־ לשבת או מטרה, ללא ביום,

 אחד שאף מבלי תכלית, ללא מודיעין
אלי.״ יפנה

ואח העבודה, את לעזוב החלו הבחורות
 הסתבר לאלמוגי במקומן. הגיעו לא רות

 רמה, תרועה בקול החל שאותו המיבצע, כי
ידיו. תחת ממש ומתמסמס הולך

כשבו לפני ויועציו, אלמוגי כשישבו
 המיבצע עלה כמה חשבון וערכו עיים,

ה כי לתדהמתם, להם, התברר כה, עד
 חליפות- שתי לירות. למיליון הגיע סכום

הבחו משיבעים אחת כל שקיבלה המדים
 משכורות* החדשה, המחלקה הקמת רות,

וב בעיתונות הענקיות המודעות העתק,
 — המיבנים לארבעת דמי־השכירות עיקר

לירות. למיליון הצטרפו אלה סכומים
 לידות מיליון

לפח
 במצב עתה שרוייד. חיפה יריית *6

 בשבוע הודיע העיר גיזבר חמור. כספי
 קצוצה בריבית ללוות עליו יהיה כי שעבר

משכו את לשלם כדי לירות, מיליון שני
ברירה. נותרה לא לאלמוגי החודש. רות

 של מישמר-הכבוד על לוותר נאלץ הוא
ה לשכות על לוותר בטכסים, החתיכות
 ענות בקול סיירודהניקיון. ועל מודיעין
 פירוקה על דובר־העירייה הודיע חלושה

התפתות. סיירת של
 חוזים על הוחתמו מהבנות חלק אולם

 כל להעסיקן. להמשיך היה וצריך שנתיים,
ל תמשכנה לפטרן היה שאי־אפשר אלו

ה העירייה מקופת כספים ולגבות עבוד,
אחדים. חודשים עוד ריקה

 הגדלות יצר את יחדיו, מחברים ״כאשר
ה למין הידועה אהבתו עם אלמוגי של

 מיליון למשלם־המיסים העניין עולה יפה,
 השבוע הגיב ביוקר,״ קצת וזה לידות,

 סיירת־ של פירוקה על חיפה מאישי אחד
ז״ל. התפוזות

 הב על האחראיתהמפקדת
ביאנקו, נילי חורות

 סוחר של רעייתו חיפה, של היפהפיות אחת
אמר את שאיבד בילד מטפלת עשיר,
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