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בעתיד. דיורך בעית

75 חורף - סתיו אופנת מפגש - 75 פלאש
ת״א. שרתון) (לשעבר ״פאל״ במלון 75 אוגוסט 18—21 :המפגש זמן *
 דגמי את להציג במטרה ואופנה, הלבשה יצרני 25 : במפגש המשתתפים *

גברים, :לבוש אופנת ורק אן — המציגים לקנינים. 75 חורף—סתיו
וילדים. נשים

 חדר עומד יצרן כל לרשות ״פאל״. במלון — כאמור :המפגש מקום *
 תצוגת תתקיים יום בל הקנינים• את יקבל ובו השלישית) (בקומה

במלון. אשר העצמאות״ ב״אולם אופנה
היצרנים על ולהקל בארץ אופנה מכירות לעודד :המפגש מטרת *

 מצליח שהוא בעובדת מתבטאת הקנין של נוחיותו כאחד. וחקנינים
 השוואתי באופן וקולקציות חצעות עשרות מרוכז באופן ולבחון לראות
חצאה. עם ״ביזנס״ מעט ולשלב מוחלט, ובאופן
 אליו מגיעים אשר קנינים, עשרות של מרוכזים מביקורים נהנה היצרן

זו. בתקופה ציידים מכירות לסוכני נזקק הוא ואין הארץ, מכל
— אכן בענף. חדשים גורמים להכיר הזדמנות לקניו והן ליצרן חן

. זהו גש פ מ
 אווירת ליצור המארגנים את מחייבת המפגש מטרת :המפגש אופי *

עסקי. מפגש רק ולא חברתי מפגש
: המארגנים דאגו זו למטרה

 לספק עשויים העצמיים שרותיו אשר גדול מלון בבית לבחור •
 ארוחות שחיה, בריבת רחב, לובי :כגון חברתיים צרכים חרבה

 (מחירים ועוד. הקסמים״ ״מרבד חלילח מועדון וערב, צהריים
כמובן). לאורחים, מיוחדים

 קנינים למשפחות הצהריים לפני בשעות מצויירים סרטים •
שונים. ולאורחים

 יום של הרשמית הפתיחה יום. בכל אופנה תצוגות של שפע
— הטכסטיל חטיבת מנחל נור־אריה, מר על״ידי תהיה שני,

תל־אביב. עירית נציג ועל־ידי והתעשיה המסחר משרד
.1976 קיץ אביב אופנת 1976 ינואר 11 :הבא המפגש *

ס ו נ4ז
לאצבעות
הרגליים

 לישון לכתך לפני אמש חשת האם
 וגרוי צריבה של עזה בתחושה

ן הרגליים אצבעות בין
 סובלים ארצנו מאוכלוסיית כמחצית

 אצבעות באיזור בקיץ בעיקר
פטריות. מתופעת הרגליים
 גוברים עוד והצריבה הגרוי תחושת

 החם חים חול על מהליכה כתוצאה
והרטיבות. מהזעה וכן

 בעולם הגדולות החברות אחת
0 בשם תרופה פיתחה לתרופות 1 71̂ 

 לחיסול אנטימיקוטי תכשיר שהיא
 פטריות. של שונים סוגים
 יכול במשחה או בנוזל בידית, טיפול
 שהראו במקרים גם יעיל להיות

 החומרים סוגי כל בפני עמידות
 המקובלים. האנטיטיקוטיים

0 בקש 1  המרקחת בבית \נ(7
 על הרוקח עם וחיוועץ

השימוש. אופן

1 השוחד דארומח בריחה *
)19 מעמוד (המשך

 שהופיעו כתבות בסידרת נאשר הביטחון,
 דואשמנו שבוע, לאחר שבוע הזו! בהעולם

 מיש' פקידי של גדולה קבוצה מפורשות
 שוחד בקבלת צה״ל, וקציני רד־הביטחון
 כדין, שלא להם, שיעניקו כדי מתעשיינים

לידות. מיליוני עשרות של בהיקף עבודות
 מיש־ לפעולה נכנסו יותר מאוחר בשלב

 החוקרת. הצבאית והמישטרה ישראל טרת
 שהצטברה הזוהמה את מטהרות שהחלו

רבות. שנים משך במישרד
 קרחון של העליון קצהו שנחשף אחרי

הפקי החלו ,במישרד־ד,ביטחון השחיתות
 מתחפרים שבחבורה פגומי-ד,מצפון דים

זעם. יעבור עד בעמדותיהם,
 או במוקדם כי הבינו שבהם הנבונים

 הם לקדמותו. הישן המצב ישוב במאוחר
המקו לספקים התשלומים היקף כי ידעו
 קבע, דרך בתשלומם מפגר שהמישרד מיים

 כי ידעו הם לירות. לרבע־מיליארד מתקרב
ב במישרד השורר הביורוקראטי הגיהנום

 ובפיקוח מחירים באישור בניירת, טיפול
 של אפשרות כל מונע העבודה, שלבי על

במוק המיפעלים. של ומסודר יעיל ניהול
 כדי תעשיינים, ייאלצו במאוחר או דם

למ מהתמוטטות, מיפעליהם את להציל
 האנשים עם מתאימים קשרים ולחדש צוא

 ימי יחזרו אז עניינים. שיזיזו הנכונים
לקדמותם. השיחור, תקופת של הזוהר

 אסור להסתבך, אסור בינתיים
 מיס■ לחו״ל להעכיר יש להתבלט,

 הזמנות■ של האפשר כבל רב שר
 והם בך, על יאשימם לא איש ציוד.

שיקולי ולדיווח לבירור יוזמנו לא
 ליצרן הזמנות מסירת לנכי הם

אחר. או זח מקומי
השו הביורוקראטית לשערורייה דוגמה

 מיקרהו לשמש יכול במישרד-הביטחון ררת
 אייל בית־החרושת בעל איילון, ישראל של

הארץ. במרכז באיזור־תעשייד.
 עבור למישרד-הביסחון, מספק איילון

 מנועי־ של מהירה להחלפה מנופים צה״ל,
 בלמי־רתע טנקים, להרמת מנופים טנקים,

 מהיר לסילוק ומנופים מתנייעים, לתותחים
 המסלול. על החונים פגועים מטוסים של
 מיד פיתוחים למישרד־ד,ביטחון סיפק הוא

מנו על בטיבם שעלו מנופים, של חדים
 ארצות־ או שוודיה מתוצרת דומים פים

הברית.
 בלוח■ תמיד עמד כית־החרושת

 את שקיבלו צה״ל קציני הזמנים.
 מלאי היו כמיפעל, שהוזמן הציוד

 ומאמי• המוצרים מטיב התפעלות
נותם.
 איילון, כישראל יצרן אפילו אך

 לעודדו מישרד־הכיטחון שמחובת
 הסחבת קורי תחת כשל ולטפחו,
נילבד. שבתוכם הנוראים

 היד, יכול לא שעבר, השלישי ביום
תע קבוצת בנובחות עוד. להבליג איילון
 במישרד־הבי- בחמת־זעם, התפרץ שיינים

 המכשילים האטומים הפקידים כנגד טחון,
 משבשים שהללו טען הוא מיפעלו. את

מעכ המיפעל, של סדיר ייצור תוכניות
 חתומים, לחוזים בניגוד תשלומים בים

התשלום. מועדי נקבעו שבהם
פלי־
מישחק

 אך פחות, נבונים אחרים, קידים ך}
ה המצב כי גילו יותר, רודפי־בצע **

רחבים. אופקים לפניהם פותח חדש
 לסדר־גודל מעל בארץ, ציוד הזמנת כל

 המישרד מנכ״ל בחתימות חייבת מסויים,
 מיגר,ל-הד,רכשה ראש עירוני, יצחק

 אגף־ד,כספים וראש אלון, צבי (מנד,״ר)
ני רבים שבמיקרים למרות תלמי. פסח

לפע אוטומטי,' באופן חתימותיהם תנות
שאלות. לשאול אפילו עלולים הם מים

 לחדל, תופנה אם עצמה, הזמנה אותה
 באמצעות קנייתה את לתאם יהיה ניתן

 חייבת תר,יד, היא זה במיקרה מיברק.
 יהיה לא בלבד. מנד,״ר ראש באישור

 תתבצע הקניה אגף־ד,כספים. באישור צורך
מישלחת־הרכש. מתקציב

 לעבור חייבת בארץ הנעשית הזמנה כל
 המישרד, של הכלכלי היועץ של בדיקה

 בהרבה צורך יש שלגביו ינובסקי, יעקב
שולל. להוליכו כדי ומחשבה מאמץ

 לחו״ד, מופנית ההזמנה באשר
 הכלכלי היועץ את לעקוף ניתן

 מהארץ בלבלי פיקוח בל אין כליל.
 מיש■ על הזמנות־ענק) (להוציא

בחו״ל. לחות־הרבש
 בחודשים מהווה החל מבקר־המדינד, גם

 של ארוכות שנים אחרי בעייה. האחרונים
 במישרד-הבי- הביקורת בשטח מחדלים

האוד השערוריות חשיפת ובעיקבות טחון,

1981 הזה העולם22




