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 אשרוב אבי
הקוטמטיקאי,

תך מזמין  או
קוי לטיפול,  ני

מעולה. פנים ומסג׳

 ,,שונטל״ במספרה
ת״א. ,48 גורדון רח׳

 שערות סידור גם
פריז. סטייל ובוטיק
!הוזמנת ראי י !

במדינה ״
ת ס כנ

כאלזשיש אר1ד
 מנצרים חברי־הגגסת

 גדי החוק את
 הדואר את ממן7

הם7ש הגרמי
ה שערוריה פורצת פעם מדי

 הכנסת. של בדברי־הדואר קשורה
 החוק פי על מותר לחברי־כנסת

 תשלום ללא מיכתבים לשלוח
 אחדות שנים לפני דמי־דואר.

 את מנצלות מיפלגות כי התברר
לש כדי הכנסת של החינם דואר
 הומר־ ,בחירות ערב בעיקר לוח,

הכנ ועדת החליטה אז תעמולה.
 מכל וביקשה זה, נוהג להפסיק סת

 ב־ דק להצטמצם חברי-הכנסת
 הנוגעים אישיים מיכתבים מישלוח

הפרלמנטרית. לעבודתם
 שר״ שלח שנים כשלוש לפני

 תמיר, שמואל הנוכחי, המישפטים
 מאות חבר־כנסת רק אז שהיה

באמ מישפחתי לאירוע הזמנות
 של במקרה הכנסת. דואר צעות
 כפולה השערוריה היתד. תמיר

 ידוע שתמיר משום ומכופלת,
 את לבייל היה ויכול עשיר, כאדם

הח אז הפרטי. מכיסו ההזמנות
 חבר־כנסת כל כי בכנסת, ליטו

לצ חייב מיכתב, לשלוח הרוצה
 מי היו שמו. את המעטפה על יין

 את ירתיע זה צעד כי שחשבו
ה את לרעה מלנצל חברי־הכנסת

 להם שהעניק לדואר־חינס זכות
החוק.

 שיערו לא התקנה מתקני אולם
 תפרוץ הליברלית במיפלגה בי

השו הסיעות בין פנימית מילחמה
 מינד של חברי־הכנסת וכי נות,
ואל מאות לשלוח יאלצו זו לגה

 מיפלגתם, לחברי דברי־דואר פי
ה במאבקים בהם שיתמכו כדי

 אברהם לחברי־הכנסת פנימיים.
 כבידור ומנחם שריר (״אברשה״)

 מיל- לנהל כדי אישי כסף די אין
 הם פנים־מיפלגתית. בחירות חמת

של הבחירות תעמולת את שלחו
ה פטור — הכנסת בדואר חם

תשלום.

אל שלח הוא שריר. בכך החל
 בהם מיפלגות, לחברי מיכתבים פי

 הפוליטית. עמדתו את הסביר
הח כבידור, מנחם זאת כשראה

 כבידור שריר. על לגבור ליט
ה תנועת לה קרא תנועה, הקים

אר בן עלון והדפיס התעוררות,
הע של שטחו חצי עמודים. בעה
כבי של בפניו מלא הראשון מוד
מופי השני בעמוד המחייך. דור
 עם כבידור, של נוספת תמונה עה

רשי השלישי בעמוד שלו. מאמר
גורל, ישראל אחד, של קטנה מה

ת רו תיי
ס שיגעון ט״

________________טייס
 פרטי טיגה קו הקיס

בספרד התיירות אי7
 פל- החלומי באי חופשה בילוי

 הוא ספרד, ליד מה־דה־מיורקה,
קו אולם רבים. של משאת־נפשם

שפירא איש־עסקים
שהתגשם חלום

ש־ חלום זהו — לאי פרטי טיסה
ה הישראלי של לדימיונו מעבר
ה הפך שפירא מוטי אצל מצוי.

למציאות. הזה חלום
שפירא

ה
וי לא והוא בעצמותיו, היא טיסה

עליה תר

במטוסים
 ודומים פייפר מדגם קלים, חכורים

לו.
 גמלה שפירא של בליבו אבל

בינ תעופה קו להקים ההחלטה
 בדיוק ידע לא הוא חדש. לאומי

 וגם זה, בקו המטוסים יטוסו לאן
 בידו, היה לא לכך הדרוש הכסף

 מרץ הרבה לו היו זאת לעומת אך
טוב. ורצון
 עד בחשאי, הרעיון התבשל כך

 שפירא גילה שנה כחצי שלפני
 בעל איווניר, לאברהם סודו את

 הידידות ההלבשה. חנויות רשת
 לפני נוצרה לאיווניר שפירא בין

יום נכנס שפירא כאשר שנים,

מבידור 7ש המיסחרי העלון
מתשלום פטור

ביוגרא קטעים הרביעי ובעמוד
השו העיטורים פירוט תוך פיים,

ב מבידור. ח״ם זכה שבהם נים
 בעלון מופיעות אלה לכל נוסף

 שעבודן מיסחריות פירסום מודעות
 י רסן, ביד רב: כסף סבידור קיבל
 סיט־ מכוניות ליד לביטוח, חברה
 כלים לניקוי ננס מודעות רואך;

שלום. יהלומי מודעת ליד
נש מבידור של הפרטי העלון

 — הכנסת בדואר 3 כמובן׳ לח,
מתשלום. פטור

מכ זוג וקנה איווניר לחנות אחד
ב חן מצא הנמרץ הצעיר נסיים.

 על שמרו ומאז המיליונר עיני
קשר.

 איוו־ הפנאי. בשעות פייפר
שפי של ברעיונו עניין גילה ניר
 האי לטיסות: יעד הציע ואף רא,

 היא ״האמת פלמדדדה־מיורקה.
 שם,״ הייתי לא כן לפני פעם שאף
 של הסיפורים ״אבל שפירא, גילה

 הלהיבו כך כל האי על איווניר
את לראות שנסעתי עד אותי,
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