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 חופשיים ימים

בשנה
 ביותר והבטוח הנוח הקטן הטמפון או־בה, טמפון

וחפשית, משוחררת הרגשה לו נותן בעולם
בשנה. ימים 365

והדוקים, קצרים מכנסונים ללבוש תוכלי
 לטייל, לרקוד, תוכלי ביקיני. או מיני, חצאית

מלא, בבטחון בים ולרחוץ באמבט לטבול
0טמפון.<  ונוח קל ולכן משפתון קטן 1,

בארנק. לשאתו
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;גדלים 3ב: להשיג ;בעולם הטוב

 הנשים למרבית :נורמל
רב. דימום עם לנשים :אקסטרה

!האחרון העולמי והחידוש
 לבתולות לנערות, מיני טמפוני

מועט. דימום עם ולנשים

חדש!
טמפונים 40 של חסכונית אריזה

ו רומו א רובקס
וקירות דלתות צפוי כיותר היפה המתנה

הדוקים! את נחסל אנחנו

 פעמים כמה
 מהם- להפטר נסית

הצלחת?? ולא

והבטוחה המודרנית הדרך את אחת פעם נסי
הדוקים להשמדת
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במדינה
עסקים

ל ע□ !מיץ ר ב ב ד

 ■החדש המשגשג העסק
 מקום את בסערה כבש

הוותיקים והמיזקשייק הנלידה
ה השיגעון נחת האחרון, בקיץ לפתע,

טי קרח, קצת הלוהטת. תל־׳אביב על חדש
 בתוספת אלה פל סופר, קמצוץ הלב, פת

 קצר עירבוב העונה, מפירות פילחי־פרי
מובטחת. ׳וההצלחה בבלנדר,

 למימ־ הראשונות החנויות של הצלחתן
 אדו־ תקופה לאחר הביאה, פיחות מיצי כר
 לפתיחת מפוצץ, מיסחרי רעיון ללא כד

 הפרי, בית הפרי, מיפגש חסויות: שרשרת
 תחת כורעים וכולם ד,פדי, !מרכז הדעת, פרי
 — הצובאים המיוזעים, הלקוחות נטל

הקריר. החידוש על — ובלילה ביום
 מהסוג ״חסויות פירות. זכת ארץ

 עולה שוורצמן, אדוארדו מספר הזה,״
 הרא־ החסות את שפתח מארגנטינה, חדש
 ׳איבן־גבי- ברחוב הפרי בתי ברשת ■שיונה
ב וגם בארגנטינה בברזיל, ״קיימות רול,

עצ את שאלתי לארץ, כשהגעתי איטליה.
 פירות יש ■שפד, בישראל, אין זה איך מי

 מהסוג הגויות חם, מזג־אוויר וגם בשפע,
ה את ופתחתי הרעיון על קפצתי הזה.
 היא שישראל והתברר הראשונה, חנות

הזה.״ לעסק ביותר המתאים המקום
 לבין התיל־אניביות החנויות בין ההבדל
ה במיבחר הוא העולם, ׳ברחבי אחיותיהן

 לקוח כל יכול שממנו חפירות, של גדול
 לו. שנראה קוקטייל או שילוב כל לבחור

חסו של ענק רשת פועלת פניו־יורק גם
 ״אבל ג׳ולי׳וס, אורנג׳ בשם זח, מסוג יות
 ואשכוליות,״ תפוזים מיץ רק מוכרים שם

 לגימת תוך ניו־יורקית, תיירת מסבירה
 איש־כסית, משה של בחנותו ■בננות מיץ
 ״כאן, פיירות. מיצי חנות בעל הוא שגם

 וחפירות יותר, גדול המבחר בתל-אביב,
יותר.״ וטעימים טריים

אדוארדו ■של בהצלחה שהבחין לאחר

שו־ורצמן מיצאי
טוביס עסקים

 איש־ עט ג׳בירול, באיבן שליו ובית־הפרי
ל מיזללתו את והסב המציאה, על כסית
 שפתח הראשון הייתי ״אני הפרי. מרכז

 לא הולך העסק השם, ופרוד בדיזנסוף,
מעיר. הוא רע,״
 מסוג חנויות כעשרים נפתחו כד, עד

 ׳איבד וברחוב ׳ובפרבריה. בתליאביב זד,
 ל־ חנויות חמש !ניצבות למשל, סביהול,
 אינו שאורכו בקטע-רחוב מיצים, מימכר

מסו ■מצב ■מטרים. מאות חמש על עולת
הריעות. לכל בן,

ניבי תחרות של בעיות אין ״בינתיים
 אין ״׳ובדרו״כלל ׳אד׳וארדו, מבחיר נו,״

קליינ על מילחמה או אלימות של בעיות
באו לי, לכולם. פרנסה מספיק יש טים,

 כאשר, לא־נעים מיקרה קרה אישי, פן
■בדיזנגוף, שלי החנות של הפתיחה בערב

 ידוע לא באמת אבל שריפה. שם פרצה
מאשים לא אני לכן הסיבה, היתה מד, לי

איש.״
 יחסי המילקשייק. את דופקים

ה בעלי בין בינתיים, הטובים, השכנות
 היה ״לא אחידים. למחירים הביאו חנויות,

 אדוארדו, טוען במחירים,״ להתחרות טעם
 זהים. פמעט מחירים גובים ■אנחנו ״׳ולכן
 ב־ מהירים שינויים ׳יש הזה בעסק אבל

למחי להסתגל חייבים אנו כי מתירים,
 אם למשל, חפירות. ׳בשוק חטש׳תנים רים

ב בננות קילוגרם קנינו העונה בשיא
 המחיר עכשיו לירות, ׳ארבע עד שלוש

 ולפי ד,קילוגרם, לירות 24ל- 17 בין הוא
 הבננה. מיץ בום מחירי את שינינו זה

מלו אפרסקים, תפוחים, עם גם זה כך'
 וחפי- עונה כל וענבים. אבטיחים נים,
שלה.״ רות

 ה־ על מתרעמים הפרי חנויות בעלי
תוע הון מרוויחים הם כאילו פירסו׳מים,

 ״הד הצמאים. הלקוחות חשבון על פות
 טד מאד,״ גבוהות בחבות חתיפע׳ול צאיות

 סבו־ הסוכר ״מחירי איש־כסית, משח ען
עו חפירות מחירי התייקר, החלב הים,
מחפירות חלק על לדבר שלא — לים

כפית איש־ מיצאי
האידיאלי המשקה

 אננס, כמו מחדל, לייבא צורך שיש
. ל ש מ ל

 שלנו, ביותר החמורה הבעייד, ' ״אבל
 חודשים במ-שך הבלנדרים. בעיית היתד,

מת בלנדרים למצוא הצלחנו לא ארוכים
 בלנדר עם לעבוד ציריך כאן בי אימים,
 באופן ואמין חזק שני, מצד אבל ביתי,

 ה־ ואצל אצלי מכשירים, הרבה מייוחד.
 לזבל, ונזרקו התקלקלו שלי, קונקורנטים

הנבון.״ המכשיר את למצוא ■שהצלחנו עד
 מוכר אני ״אם טוען: בריא-הגיוף משת

 בערך לי עולה ׳והיא לירות, בשבע כוס
 סביר רווח שזה חושב אני1 לירות, המש

 כי וטוען מצטנע, ׳אדוארדו גם בהחלט.״
 עשרים על עולה אינו החדש בענף הרווח

אחוזים.
משג מיץ־הפירות עיסקי מקום, מכל
 חם המרענן ׳מהחידוש שנפגע ומי שגים,
 ״למה למיניהם. הקלים המשקאות יצרני

טו קוקה־קולהד׳ לשתות צריך הבן־אדם
 כיוס להרביץ יכול הוא ״אם ארואדדו. ען

 ?״ רוצה ׳שהוא טעם בכל וטי׳בעי, קר מיץ
 הגלידה חנויות ובעלי הם אחרים ■נפגעים

 בינתיים הממוקמים למיניהם, והמילקשייק
החדשות. לחנויות בשכנות

האחרו בעונה דק אומנם פתחו ״הם
 מילק- למימסר חניות בעלת מודד, נה,"
 חנויות שתי בין הנמצאת בדיזנג׳וף, שייק

 עב־ סבר ״אבל מיצים, למימכר חדשות
 לדפוק הצליחו שהם להגיד יאפשר ׳שיו
והמילקשייק.״ הגלידה את
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