
ההצדחה שמאחרי ור3הס-
 כי לדעת ישמחו והצפון חיפה תושבי
 למש־ נעצתה אינטרנשיונל״ ״וורדו חברת

 אלה תושבים נאלצו עתה עד אלתם.
 רהיטי לרכוש מנת על לתל־אביב לנסוע

 יוכלו מעתה אך וסגנון, איכות בעלי יבוא
 ד מאחר במקום. קניותיהם את לערוך
 ניכר אחוז מהווים הארץ צפון תושבי

 אינטר־ ״וורדו חברת של הקונים מציבור
 סניף לפתוח החברה החליטה נשיונל״
 הנשיא בשדרות הכרמל, במרכז בחיפה,

 חיפה תושבי את ישרת זה סניף .124
והצפון.

 של בניהולם אינטרנשיונל״ ״וורדו חברת
והדי המרץ ידי על מאופיינת ושי שוקי

 בפרק הצעירים. הבעלים שני של נמיקה
 פני את לשנות הצליחו הם קצר זמן
 תנופה בו ולהכניס בארץ הרהי,טים ענף

 תקדים. חסרי ומעוף
ב מצטיינת אינטרנשיונל״ ״וורדו חברת

 בעיצומה עתה והיא וחדשנותה מקוריותה
 יבוא רהיטי עם מסחררת הצלחה של

מסקנדינביה.

לסמן שוקי

 ושוקי שי היו המשותפת דרכם מתחילת
 היו הם הדיור. תרבות בשטח חלוצים

הספרדי הריהוט את שהחדירו הראשונים

 דבר הימים, ששת מלחמת לאחר לישראל
ה לאחר תקופה. באותה דבר לשם שהפך
 במבוק רהיטי לארץ הביאו הספרדי סגנון

 וכמובן נועז. חידוש הם אף מהפיליפינים,
 שהיום המתכת רהיטי את לשכוח אין
עבר. בכל מצויים כבר

 הם שמריהם, על שוקדים אינם ושי שוקי
 והתוצאה העת כל חידושים מחפשים

 המפוארים התצוגה באולמי היטב ניכרת
 פינות מבחר לציבור מוצע שם ״וורדו״ של

בישראל. תחרות ללא שהוא ישיבה
 רהיטי ב״וורדו״ למצוא ניתן היום גם

 מתכת. ורהיטי מרופדים רהיטים במבוק,
 פינות מבחר היא הכותרת גולת אולם

ה מבתי והמזנונים הכורסאות הישיבה,
 בסקנדינביה. ביותר הטובים חרושת

 של הגבוהה _האיכות אף שעל לציין יש
 סגנונם אינטרנשיונל״ ב״וורדו הרהיטים

 בחנות המחירים אין ויופיים, המיוחד
 תמורה מקבל קונה וכל מהמקובל גבוהים
מזה. ולמעלח לכספו מלאה

? אתה מי
 ברצינות אליך יתייחס מי

לחנות נכנס אתה אם
? צילום״ ״סרט סתם ומבקש

עצמך על אמרת כאילו זה הרי
דבר. כל לתת אפשר כמוך שלאחד

 בפירוש ומבקש נכנס כשאתה אבל
 ז/=וסגנ0ס1ןוס 0א5 2 סרט
רציני. אדם שאתה מייד יודעים

 חכמות. אין שאיתך
 40^001.08 0א5 לך ונותנים

אדוני. כמובן.

מכתבים
)13 מעמוד (המשך

 היה מי שתקבע רישמית חקירה אחרי עד
 על־ידי שבוצעו החמורות לחריגות אחראי

כוחותינו.
מרגש אנושי סיפור

 שהוא ולמרות קצר, היה שהסיפור למרות
 העולם, כל על מרחלת רחל במדור הופיע

 )2016 הזה עצוב־שמח״(העולם ״סיפור היה
 ביותר המרגשות האנושיות הכתבות אחת

הזה. בהעולם האחרונות בשנים שקראתי
 הזה העולם שפירסם בכתבה נזכרתי

שהיא אחרי ז״ל, ברנשטיין נאווה סגן על
4■ ז

וענת קוכי
שמחה אהבה

 בשימחת לשמוח שלא יכולתי ולא נהרגה,
 לקובי, נישאה ענת בתם כאשר הוריה,
ז״ל. אחותה של החבר

 הזוג של תמונה הבאתם שלא רק חבל
יחד. אותם לראות מעניין היה הצעיר.

שמריהו כפר אלוני, בנימין
הכלו עוגת את פורסים וקובי ענת •
גלופה. ראה — בחתונתם שלהם לות

האיץ נתקדשה כיצד
 אנשי שערכו האצילית הצעדה לאור

 היה הראוי מן בארץ־אבותיהם, גוש־אמונים
 מתוך — בשפתם־שלהם — להם להוכיח

הארץ. קדושת את ספר־הספרים,
 במה ביטוי לידי באה הארץ קדושת

בשומרון. הקדושים במקומות שאירע
 ״ויישלח ברורים: הדברים יריחו, לגבי
 אנשים שניים השיטים מן בן־נון יהושע

 הארץ את ראו לכו לאמר חרש, מרגלים
 זונה אשה בית ויבואו ויילכו יריחו. ואת

 בי, (יהושע עימד,.״ וישכבו רחב, ושמה
א׳).

״וימ :יותר עוד קדושה למעשה, שילה,
 נערה ארבע־מאות יבש-גלעד מיושבי צאו

 זכר, למישכב איש, ידעה לא אשר בתולה
 בארץ אשר שילה המחנה אל אותם ויביאו
 אזהרה בלומר, ),ב כ״א, (שופטים. כנען.״

הן. באשר הפלסטיניות לבתולות
 המעשה בזכות לגו, נתקדשה חברון גם

 ויהרגום הנערים את דוד ״ויצו הבא:
 על ויתלו רגליהם, ואת ידיהם את ויקצצו
 וכך י״ב) ד/ ב, (שמואל בחברון.״ הברכה

למיניהם. למפירי־סדר לעשות צריך
 השומרון בקדושת לסיים כמובן, וצריו,

 על הרכב את ״וישטוף שנאמר: כולו,
 דמו את הכלבים וילוקו שומרון, ברכת

 דיבר.״ אשר ה׳ כדבר רחצו, והזונות
ל״ח). כ״ב, א, (מלכים
 יעורר שהדבר ספק ואין הכל, ברור כעת

חדשים. מתנחלים
תל-אביב שלזינגר, נתן

צודקת לעולם טעות

 ובשינוי הקל בטפטוף האדם .
 קל טפטוף יהיה בי ומסר מת

היו בהל־אביב החים שמעלות

 המטעה האוויר מזג תהזית גשת
באותו ששררו החור מידיה *ת

 28.4.76 אחרונות״, ״ידיעות
נתניה שביש, יוסף
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