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בלבד בערבים יופעל ריקה, דד משתוללות לאוזן מפה
 דד הבוהמה בחוגי שמועות

 דוגמנית על תל־אביבית
 דקלין היפהפייה הצמרת

בו בעלת פלדמן(פילוסוף)
 ב־ לוק ׳ביו היוקרה טיק

 האופנה כל אשר דיזנגוף,
שמו מפריז. מיובאת שבו
 כמו, שונות. ושאלות עות,
היפה ז׳קלין נעלמה לאן

 ואם נישאה? האם פייה?
 שז׳קלין נכון ■האם ? למי כן,

 חדש לוק ניו לפתוח עומדת
 הסירה? ביורדי

 *שמעתי ראשון ממקור ובכן,
 לפתוח עומדת ז׳קלין שאכן,
 יורדי ברח׳ נוסף בוטיק
 הבוטיק בתל־אביב. 5 הסירה

 טוכטרמן בני ע״י שינוהל
אפ־ מדרום עתה זה שחזר

 €־■ ^ השעשועים שבתי בשעות
 ־*•*■"' שפתחה דקלין פועלים.
 הבילוי באפנת חדשה תקופה

 לרעיון קוראת התל־אביבי,
 כלומר ״שופבילוי״ הבוטיק

 דבר ,5110נ)1ת8 + בילוי
 והנה מקוריותה. על המעיד

 לכותרות. שוב ז׳קלין שבה
ב הבוטיק פתיחת לערב

 : :; '■ ותקופת 7.7.77 היפה תאריך
 המי כל הוזמנו ה״שופבילוי״

ה הבוהמה של היפים ומי
 . לכך ערב ואני ישראלית.

 ״מסי־ את שכחו שלא שכפי
או האחרון ליל־הסדר״ בת
 ־.;:::•■־■' בביתה. ז׳קלין אירגנה תו
 את במהרה, ישכחו לא כך

 ביורדי לוק ניו פתיחת ערב
הסירה.

 מבצעיה על
״גידי־גיא״ של

ניו בוטיק — פלדמן ז׳קלין(פילוסוף) דוגמנית

 גידי־ של מבצעיה על שמעתי
 צילום לצרכי סוכנויות גיא

 במה לבדוק והחלטתי בע״מ
 אמורים. דברים
 ברח׳ במשרדם אותם פגשתי

 המדינה ביכר 46 באייר ה׳
 וביקשתי 269644 טל. ת״א,
 שסוכנות המבצעים על לברר

 גי־ סוכנות ובכן, מקיימת. זו
ב פעם מדי יוצאת די־גיא
לקוחו לחוג חינם שי מבצעי

 מצרך הוא השי כאשר תיה
 בלאק מקדחת כגון ערך יקר
ל מ״מ 6 7004 דגם דקר אנד
 ממצלמות אחת הרוכש כל
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צי לצרכי סוכנויות גיא גידי
את בלעדית המייצגת לום

מ אחת היא בארץ, ישיקה
 הגדולות הצילום סוכנויות

 והמפעילה בישראל, ביותר
ב בארץ מהטובות מעבדה

לקוחותי חוג הצילום. שטח
 ונותן ביותר רחב הינו הם

בגידי־גיא. אמונו
 ממתנו־ ,כאמור נהנה זה חוג
 המצורפות גידי־גיא של תיה

ל לשירות, בנוסף לרכישתו,
 המצורפים ולאחריות אמינות

 גידי־גיא. ממוצרי מוצר, לכל
למסק והגעתי מעט חשבתי

מעב המחזיקה שסוכנות, נה,
 ישי־ כמו חברה מייצגת דה,
 ונותנת אמינה אחראית, קה,

 לספק יכולה טוב, כה שירות
בהחלט. אותי גם

ו עשה מאד, פשוט י' נ מו כ
 זה לקוחותיה, לחוג הצטרף
יותר. משתלם

אקסלוסיביבז ארנקים יצרן

 דווקא מוזר, נשמע שזה כמה
 מפעל את מנהלים בחורים, שני

ב מהגדולים הנשים ארנקי
 אם רחל״, ״ארנקי מדינה.

 .בצמד הוא שהמדובר חשבתם,
 קל עיסוק המחפשים צעירים
 לי יש בחלטוריסטים, ורווחי,
 רחל״ ״ארנקי עבורכם. חדשות

 אפנה, מהווים מנהליה, פלוס
 נשים. לארנקי אקסקלוסיבית

 בעצמה מייצרת רחל״, ״ארנקי
 קריטריונים לפי ארנקיה, את

 ״ארנקי ובלעדיים. אירופיים
 גם ארנקיה את משווקים רחל״

ל ורק אך זאת אך החוצה,

 וחנויות נבחרים סיטונאים
יוקרה.

 בדיילות במקרה הבחנת אם
 מוכרים ארנקים נושאות אל-על

 אלה טעית, לא מקום מאיזשהו
 טבעי, בגודל רחל״ ״ארנקי הם

 ש־ לגלות מותר כבר ועכשיו
 עם חוזה חתמו רחל״ ״ארנקי
 אל- דיילות כל לציוד אל-על,

 בעצם זח רחל״. ב״ארנקי על
החו כל עם יחד מאליו מובן
 הצטרפו האקסקלוסיביים, גים
 של היוקרה לחוג הדיילות גם

 רחל״. ״ארנקי
מצטרפת? את מתי

וות1פו ק־־ג 15...וחום יום 60 חדש ־ פיקוס
נפתח

 שלום, ועמי עמית
 הצלחה איחולי הוא נלוז דבר
 עוד כל אך העיתונות דפי מעל
בומ רעיון בראשי עלה לא

 ובכן, בזה, אסתפק אחר בסטי
 העומדת יפהפייה מילה פיקוס,
 הקרמיקה בית של שמו להיות
 13 י״ם בשד׳ שפתחתם והפרח

ש בטוחתני פיקוס, רמת־גן,
כל עמי, :כי בזה. תצליחו

 על הוא עושה, אתה אותו דבר
 ביותר. הטוב הצד

 היותר ככל חשקיעי — עמית
 בפיקוס. מתבונתך

ל בעיות תעשה אל — פיקוס
 הרבה בך השקיעו הם חברי,

 ויופי, אהבה כסף, מאד
 עמית את זיכרו הקוראים, אתם
הקרמיקה מבית ופיקוס עמי

 13 ירושלים ,שבשד והפרח
.771419 טל. רמת־גן.

כני

 ב״מכון־ ביקרתי במקרה לא
 עסקי ביקור אם כי הוליווד״

 להוריד באתי כלומר, גרידא,
 וגבהי ק״ג 72 משקלי במשקל.

 הדעות, לכל שמנה מ׳ 1.70
אר שאם לי ואמת יפים פני
 את ו״חתיכה״. יפה אהיה זה

סי מחברתי קיבלתי הכתובת
 שהורידה זו נו, סקורק, מה

סי קצר. זמן בפרק משקלה
 היכירה שלא לי סיפרה מה,

ל במשקלה ירדה שלא אחת
 ■הוליווד״. ב״מכון ביקור אחר
בהגי ובכן, אומרת... היא אם
הבע ע״י נתקבלתי לשם עי

 ששיט־ נעניתי לשאלתי לים,
שו הליכים על מתבססת תם

 שוודית התעמלות כגון, נים,
 סאונה שלאחריה מרוכזת,
 באלק־ מלווה ומסג׳ גרמנית
 של לדבריו זו, שיטה טרודות.

 מבטיחה המקום, מבעלי חיים
 תוף ל,״ג 15ס־ של הרזיה
דיאטה עם יום, 60 של תקופה

ל צורך ויהיה (במידה קלה.
ל להגיע כדי בטיפול, האריך
 הטיפול יהיה המובטח, הישג

המכון). חשבון על
התעניי תוך בסיורי המשכתי

 ומצאתי, והולכת גדלה נות
 פיזיו־ במסג׳ עוסק שהמכון

 דיסקוס למקרי רפואי תרפי
 מהטיפול. כחלק גב, וכאבי

 לקוחה, בכל הטיפול כמו־כן,
 באם בדיקתה לאחר רק יחל
 דם ולחץ בגופה, בריאה היא

תקין.
 שאמרה, מה את אמרה סימה
לאמי בטיפולי, התחלתי ואני

 30כ־ לאחר כיום דבר של תו
שי חשה אני מהטיפול, יום
 לי שנותרו עוד מה עצום, נוי
 כמכון לבקר נוספים, יום 30

ת״א, 7 מכבי שכרח׳ הוליווד
.280504 — 286601 טל.

עדי

 יועץ חיבר, ישואד ספורט
ם י צולל ל וחנות

 ממילואים. כשחזר אותו פגשתי
נופ שם שתפס לי, סיפר הוא
 התת- הנוף את שהשחיתו שים

 אותם. וקנס בים־סוף מיימי
 בחור לו, שאיכפת בחור זה

 והצלילה, הדיג את שאוהב
 הציוד בחשיבות שמכיר בחור

 הצולל. זקוק שלו, המושלם
 בעליו בישראל, הוא המדובר

 שברח׳ ״ספורט־ישראל״ של
 רק אינו ישראל .191 בן־יהודה

 בשטח יועץ גם אלא חנות בעל
 ללקוחותיו. ודיג, צלילה ציוד

היי ב״ספורט־ישראל״ בביקורי
 בחור נכנס למקרה: עד תי

 מסוג צלילה רובה שקנה צעיר
 להחליפו ביקש הבחור מסויים,
 שישראל אע״פ ־ אחד, ברובה

 הרובה את פירק שהבחור חשד
 את לו החליף מחדש, והרכיבו

 בסוגו יותר גדול לאחר הרובה
מקרה הבחור. של רצונו ולפי

 וביקש מבוגר אדם נכנם — אחר
ה אפשרות על פרטים לדעת
ישר שבים־סוף. והדיג צלילה

והס ישב רבה, בסבלנות אל,
המו המקומות את לנ״ל ביר

ה הדיג, אזורי לצלילה, תרים
 הדגים סוגי המסוכנים, מקומות
 מהם. להיזהר שעליו והצומח

ל חנות ״ספורט־ישראל״ זהו,
 משולבת ודיג, צלילה מוצרי

 וייעוץ ומהימן מצויין בשירות
 והדיג. הצלילה לחובבי טוב,

 חבר שישראל להיווכח שמחתי
ב מצויין מבין לתחביב, טוב

ה לכל יועץ הצלילה, נושא
 הנוף לשימור דואג לכך, זקוק

ל המודע ואחד, התת־מיימי,
 כאשר שבצלילה, הכרוכה סכנה

 הטובים הם מוצריו לכך בהתאם
 למצוא שניתן ביותר והזולים
 צלילה המבטיח דבר בארץ,
בהצלחה. בטוחה,

צבעי
לו שאננס

 להם שאיכפת אנשים ישנם
 לביתם הכניסה תיראה כיצד
 (חדר־המד־ הכניסה כבר ואם

 הדירה? לגבי מה רגות)
 בשם צעיר בחור לו קם ובכן,

צב צוות שכר בארי יחזקאל
 מבצעים הם והנה מעולה עים
 בעיר. היפהפיות העבודות את

 חדרי צובעים וציוותו יחזקאל
 ״עיק־ וללא יסודית מדרגות,

צבע. בות״
 ״בארי״ צבעי של אומנותם
 הדירה, תוך בצביעת מתבטאת
ה וצביעת הנקייה בעבודתם

 בשכיבה. דלתות
 עבודתם כמה עד להיווכח כדי

אפ ואחראית, מקצועית יפה,
הקוד בעבודותיהם לבדוק שר
 דרך אפילו או טלפונית מות

המקו את להם שיראה יחזקאל
 ,31210 צלצל עבד. בהם מות

ותיווכח.

רעש הרבה עושים הם
ת — ״בר-קול״ ת ענק חבר הגברו ל ל ם קו לי קו מ ר ו

 ברחובות טייל, לא מאיתנו מי
 והחגיגיים השמחים בימים
 המכביד, מכינוסי באחד שלנו,

 הספר, ביריד הפועל, ובכינוסי
 הים חופי כל לאורך אפילו או

 מאיתנו אחד כל ובכן׳ בארץ.
כו אלה, ממקומות באחד ביקר

 הרקע מוסיקת את שמענו לנו
 של הסבריו/הערותיו את או

המנחה.
 יודע לא מאיתנו אחד אף אבל

 לרעש. האחראי מי
 הנושא. את בדקתי

ב סלומון מנחם עם נפגשתי
ב בגבעתיים התעשייה מרכז

 ברח׳ והמרווח החדש מפעלו
 .777182 טל. ,5 ישראל תפוצות

ל הצליח רציני, בחור מנחם,
בהג המתמחה חברה העמיד

ה רמקולים ומער׳ קול ברת
בר־קול. השם את נושאת

 בארץ ענק חברת שהיא בר־קול
 ורמקולים, קול הגברות בנושא
 עם תמידית בתחרות עומדת

ב בעולם הגדולים היצרנים
 מהם. נופלת ולא זה תחום
 הנדסאים, לצוות דאג מנחם

 ומחווטות, מלחימות טכנאים,
ה מערכות כל את המייצר,
 בעצמם, והמגברים רמקולים
 שם היו זו. גבוהה ובאיכות
רמקו של ערימות על ערימות

 ובעצמה שונים בגדלים לים
 הייתי לא אך ווטים, אלפי של

 מתקן להפעיל אחד לאף מציע
ל אך בביתו, רעש 800^ של

 לחגיגות מרכזיים אירועים
 מערכות מציע הייתי המוניות

המגב טיב בשל לבטח, אלה
ה ואיכותם והרמקולים רים

מ נופלת לא שכאמור גבוהה
הגדו הייצרנים של איכותם

בעולם. ביותר לים


