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מ על שיתגבר תשב ממשקיעים צמד זד..
 בעיק־ שיבואו הרווחים בזכות העצום שכר
 סנטר. לדיזנגוף הצפויה ההצלחה בות

 נחל׳ הסנטר כי ברור כבר כיזם אולם
 חלקן חרוץ. כישלון זה, בשלב לפחות
 ואלה נפתה, לא כלל החנויות של הגדול

סגירה. סף על עומדות שנפתחו
החנו בעלי חולים זה במצב האשם את

ף בחברת יות עו  חייבה שלא סנטר, דיז
 בעלי אותן. לפתוח החנויות רובשי את
 אותן ומחזיקים כהשקעה חנויות רכשו הון

 נפתחו שכן החנויות מעט עבור סגורות.
 עצמו את להטריח לציבור כלל כדאי לא

לכישלון. נידונות הן וגם למרכז, לבוא
 מופנות ביותר החריפות הטענות אולם

 שכיתת חוזה ״זה חוזי־השכירות. כלפי
 בן־ :ארצי עורך־הדין אומר דרקוני,״

 ״אין .601 ה־ בעלי של פרקליטם יעקב,
 כאלה. בתנאים עסק להחזיק אפשרות שום
ה באותה כיום המקובלים השכירות דמי

הכיש לחודש. לירות אלף 50 הם סביבה
 זהו החוזה. מתנאי יוצא פועל הוא לון

סביר. בלתי חוזה
 וביקשתי גוזלן, לסרג׳ זה בעניין ״פנייתי

 לי הודיע הוא התנאים. את להקל ממנו
 להוריד מתכות אינו כי חד־משמעית,

 לנו אין כזה במצב אחת. אגורה אפילו
 ולבקש לבית־המישפט לפנות אלא ברירה

החוזה.״ התרת את
סי מונה דורון אודי נמשכים. החיים

שלון: נוספות בות  ממשיכים ״אנחנו לכי
הסגי אחרי גם השכירות דמי את לשלם

 בית־מיש־ של החלטה תהיה שלא עד רה,
 סיבות לנו היו אבל אחרת. שתקבע פט

 אנחנו שבו מצב נוצר עכשיו. לסגור טובות
ב הלילה. בשעות שפתוח היחידי העסק
 על החשמל הוצאות מתחלקות היום משך

 החנויות. כל בין והחימום מיזוג־האוויר
ש יוצא כך לבד. משלמים אנחנו בלילה
תר משלמים אנחנו  לירות אלף 100מ־ יו

 לכך בנוסף אוויר. מיזוג עבור רק לחודש
אחרות.״ שוטפות אחזקה הוצאות לנו יש

 601 ה־ נקלע שאליו העגום המצב למרות
 פרק ״עברתי מיואש. נראה דורון אודי אין

 ביום ללב. לוקח לא ״אני אמר. בחיים,״
ו כדור־יד מישחק לי היה הסגירה של

נמשכים. החיים זה, ככה השתתפתי.
ה את לי יש שלי. החיים את ״ש ״לי

 • טייס מיקצוע גם לי ויש ■שלי תחביבים
להת מתכוון לא אני מזה, חוץ מכנים.
■להצ עשוי עוד אני הבאה בפעם ייאש.
ליח.״

חיים דרכי
ם דתע! ודדה3 סדר ה

הנשים״ כ? כמו אשה ״אני
 חנחשכת האשה אומרה

שאירננה, החוג חכרי כעיני
נזירה או נביאה מעין

 הדרך בפניך תיפתח רצון מעט ״עם
 חינם בודדים לחתן מבקשת לנישואין...

 ז״ל הצדיק אבי לזכר זאת וכל כסף, אין
בני-ישראל.״ לשמח שציווני

 התחילה שונים, בנוסחים זאת, מודעה
ב פירסומה מאז נרחבים הדים לעורר

 התוצאה האחרונות. בשנתיים עיתונות
 מגיל ורווקות לרווקים חוגים הקמת היתה

בני תל-אביב, בצפון בדירה 80 ועד 18
״הו עצמה את המכנה אשד, של הולה

דייה״.
שירלי(״הו עתה, נאלצת השכנים בלחץ
 השכנים חדשה. דירה לחפש רבין, דייה״)

 — משווייץ פרוונים — הדירה לבעלי פנו
 בלבד, למגורים מיועדת הדירה כי וטענו,
מיפגשים במקום מקיימת הודייה ואילו

 הדבר החוזה. רוח לפי שאינם חברתיים
ומיטרד. רעש גורם

הו כי נקבע, השבוע שהושגה בפשרה
 הדירה, על חוזה־השכירות ונגמר איל

 חודשיים, עוד בה להישאר הודייה תוכל
לעזוב. עליה ואז

צרה כל היא שהשינאה מאמינה ״אני
להיטיב יכולים והאהבה העליון והכוח
שינסתי בירמיהו, שכתוב כמו אז עימנו.

הבדי בעיית את לפתור לעזור מותני את
הודייה. אומרת דות,״
 את לברך מודעות חג כל מפרסמת היא'

 וכדי הילודה למען בודדים ולחתן העם
 11 שלה החוג מונה כיום להם״. ש״ייטב
 מרביתם אנשים, מאות שכוללות קבוצות

רווקות. או גרושות אלמנות, שהן נשים,
 חי- החוג פועל לדבריה, רוחני. כעד

)54 בעמוד (המשך

החודש!
המלאי גמד ועד 197$ מנו דע מחירון על

1*

* על מוצר■ בו
 הצעצוע■□
 הה״נוב״ס
ם  המעצבי

ת ת א מו ד

*ץ״, י

סן|ר0ר0'0 והילד הבעוט ־ ; ••• •

1/105<־.0̂ס אווירון -183

דוגמאות: מספר להלו
ם ועד חדשים 3 מגיל לפעוטות :שנתיי

1/660־. £9*0-: -פעלולון134
770־. בציה צוות-317 2/070־. ג*5$0-: מוסיקלי -מוגייל174

770־. פופקורן -גלגלת 788 250־. -נשכנים433-426
2/285־. ילדים -גן 929 510־. פיג״2-̂ הדבורים -מלכת444

745־. ?<7> מפטפט -טלפון747 2/795־. ^0$-: רכיכה -סוס978

2/980־♦ 5־^?
 ומעלה: חמש מגיל

-מוטך930

325..־. -:$*<צבעוניים -חרוזים667
ל שנתיים מגיל עדגי חמש: ו

2/980־. <!6̂ גובות בית-952 00£-: -רכבהצלה303 850־. *
2/285־. £6*0̂ עבודה כלי-924 850־. 1-:ן>< ימי -הליקופטר305

1/870־. רופא כלי - 936 1/230־. נגרר -כסילופון 870
21550־. 3<0-:ן> מחפר-301 1״540־. -:*א{ ומלוצתו כלב -110

נוספת. הנחה במתן החנויות בעלי את מגבילה אינה זו הנחה *

ם: צי ת מפי כנויו ם ת״א, כע״מ, קופמן סו  .10? החשמונאי
ף) הישנים התערוכה צפון־מגרשי קופמן מחסני גו נ דיז ף סו ת״א. (

ולבטים בעיות דפוס
״ ן נ א ש ה ו נ ״

המין בחיי מרכזית) (תחנה תל־אביג ,15 המעלה יסוד

ת א ס
 מעולות דפוס עבודות

מולטיליט * בלט
זידמן מרדכי יחד״  חשבונות;/קבלות * משרדיות * מסחריות

וכו׳ בר־מצוה * חתונה הזמנות * חוברות
ייוציס הוצאת 03־614844 טל. תל־אביב, ,36 נחמני רח׳ :מען

ם 9!22124 הזה העול


