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 חורף לחופשות ליוצאים
התיכון הים במועדון
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 החורף ״חופשות מועדון

 מארגן בישראל״
ת ו ס י ת ט ו ל ז ו  מ
ינואר. בחודש לאירופה

:דיחוי ללא שלח
לן. הנוח יציאה תאריך

 חזרה. תאריך +
עדיף. חופשה אתר

 :עבור ת״א 2377 לת.ד.
 מוזלת. חורף חופשת
לזוג. ל״י 2,000 מעל חשבון
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במדינה
ת 11 יתו ע

חגהילה שד השבח שימלח
 תזכה ,,״דבר עורכת

 התערבות בזכות נעליים בזוג ׳
 ופתחה אידון־מורה גורד 7ע

מלתחתה 7ע ציבורי ויכוח
 יותר מפורסמת זמר, חנד, דבר, עורכת

מלתח בזכות מאשר השנון עטה בזכות
 של מלתחתה שימשה כן פי על אף תה.
שהת עיתונאי לפולמוס נושא זמר חנה
 ד,מיכ- במדורי שעבר השישי ביום נהל

ודבר. הארץ היומונים של תבים
 שלו המיכתבים במדור פירסם הארץ
 לכתבה בתגובה שנכתב זמר, של מיכתב

 העיתון, של מיפלגות לענייני הכתב של
 זמר חנה כי טען, ברזילי ברזילי. אמנון

בממ שר של חליפה לעצמה תופרת כבר
הבאה. המערך שלת

ה במיכתב דבר עורכת כך על הגיבה

זמר עורכת
ת לא בהמית ברצינו

 יכול אינו כבר ״אדם הבא: הומוריסטי
 שיבלשו מבלי הזאת, במדינה לחייט ללכת

 עמיתי ידע כיצד כן, לא שאם אחריו.
 התופרות אלה בין אני כי ברזילי אמנון

חלי לי תופרים מודה, אני אכן, חליפה?
פפיטה. חצאית אפור, פלאנל פה:

ה לו מניין אך הכותב. צדק כאן ״עד
 אני וכי פוליטי, לצורך זה כי מסקנה,

ה וההזדמנות הכושר לשעת ,ממתינה
 האם המיפלגה״.׳ לצמרת לזנק ראשונה

 המיקצוע את עמיתי הערכת מעטה כל־כך
 טרח לוא מקום, !מכל לא. שלי .שלגו?
 מה לו משיבה ודאי הייתי איתי, לברר
 מראש־מכד בפחות :לחברי אומרת שאני
 החליפה אגב, לדבר... מה אפילו אין שלה

שבועיים.״ בעוד מוכנה תהיה
תי כל ללא דן. נופח המחירים לוח־

הת בלבד, העיוור המיקרה מכוח אום,
 מיכתב בדבר, גם עצמו, יום באותו פרסם

 זה היה זמר. חנה של במלתחתה העוסק
ש דן, אורי מעריב, כתב של מיכתבו

 בדבר שכתבה רשימה על להגיב ביקש
 אילוף אנשי יפנו כאשר כי ציינה, שבה
 לעצמה לרכוש תוכל ישובם, את מורה

 העולות בהן, שחשקה הנעליים זוג את
 הכסף, בידה יהיה אז לירות. אלפי כמה

שהתערבה. מהתערבות כתוצאה
 זמר גב׳ ״כן, דן: אורי כך על כתב
 זוג בעבור אילון־מורה את למכור מוכנה

ה המצפון מדד ירד לשם עד נעליים.
 חיוני כה נושא סביב בוויכוח שלה לאומי

ישר מדינת מה נראה הבה האומה. בחיי
 של הגדדרודב עבור לעשות מוכנה אל

זמר: הגב׳
ערדליים. זוג — הגולן פינוי 9<

מגפיים. זוג — הירדן ביקעת פינוי >•
בג מערכת — (יפו) תל-אביב פינוי 9!

תחתונים. דים
בגד-ים. — עזה פינוי •1
 טיסה כרטיס — ירושלים פינוי 9!

 קניות ותלוש לניו־יורק אחד) ,(לכיוון
בבלומינגדייל.

 סל־ את הולם זה סל־קניות אין ״האם
זמר? הגב׳ של הערכים
 תהיה היום שבבוא היא שתקוותי מאחר

 תצטרך בישראל, ואם עיר אילון־מורה
 אחרים מקורות לה למצוא זמר הגברת
 עד וביגודה. הנעלתה הוצאות למימון

 לגמרי זאת עשתה היא לציין, יש היום,
 לתוצאות רק להמתין תצטרך אם רע. לא

 עורכת עלולה — המוזרות התערבויותיה
 ברבות בבלויים, להתהלך חלילה, דבר,

הימים.״
הגי זה מיכתב על בהמית. רצינות

ב משתתפת ״אני :בהערה זמר חנה בה
 אילון־מורה שאנשי על דן אורי של צערו

 בהתאם דווקא לנהוג הכל אחרי החליטו
 בעיני כך כל מוזרות שאינן להתערבויותי,

 ואותן, — רשימתי המשך את שקרא מי
 שלא דן אורי בחר מובנים, מטעמים

 כדי אגיב, לא המלתחה מחירי על לצטט.
 אורי דברי של הרושם את להחליש לא

דן.״
 של השבת שימלת של החדשה המהדורה

 משעשעת, להיות עשויה היתד, חנה׳לה
 העניין את קיבלו שלא אנשים היו לולא

לו. לשוות ניסו שהמתווכחים בהומור
 על להגיב ״רציתי :זמר חנה הסבירה

 רציתי לא אבל הפוליטית, החליפה תפירת
 סוף סוף בהמית.- ברצינות זאת לעשות

 הדגש את שמתי לכן פוליטיקאית. לא אני
שאנ בטוחה ואני הפוליטית החליפה על

 ב- .למכתב באשר זה זאת. הבינו שים
הארץ.

 לו נתתי — דן אורי של למכתבו ״אשר
 ובמים- דבר של בגיליון־שבת כבוד מקום
ש משום זאת אותי. שתקף למרות גרת,

 לרמוז הנפסדת השיטה את לחשוף רציתי
 איננו מורה ב״אילון רוצה שאינו מי כי

ישראל.״ במדינת מעוניין

אדם דרכי
בחיוך אחורה הבט

 -הרסה המצרית הפצצה
 המורה 7ש ציוריו את
זברונותיו את לא אכל

 בשבוע. ראשון יום כל של הערב שעות
לציור הערב בבית־ספר מוקדשות היו

פרי צייר
בשחייה עלייה

 דוגמניות- היו לא אקט. לציור בבודפשט,
התל לפני יושבות שהיו קבועות עירום
למ המורה של מתפקידו זה היה מידים•

זה. לתפקיד המועמדת את צוא
 הגבוהה באקדמיה בעייה. היתד. לא זאת
 תמיד למצוא היה ניתן בודפשט של לציור

 לעמוד או לשבת מוכנות שהיו תלמידות,
 הערב מבית־ספר חבריהן מול בעירום
לציור.
 הסטודנטית תקלח. אירעה אחד יום
הגי לא מהאקדמיה, המורה שהזמין לציור

 כני־הציור לפני ניצבו התלמידים 24 עה•
 שיהיה מבלי בידיהם, מכחוליהם שלהם,

■ לציור. מודל להם
 לרחוב מיהר הוא נואש. לא המורה
 ברחוב הבית בודפשט. של האדומים האורות

 העיר בכל ידוע היה ,29 תשכחני״ ״אל
)50 בעמוד (המשך
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