
 מובוים הם ענשיו
האוץ חוצות וק

 ממששות הן אחרון. מחיר שקל, 550 רק לות
 שנס ההרמון מיכנסי את העור, חגורות את

 250ב־ נמכרים עדיין הם בארץ אבל ליחם
ו באדום יוני־סקס טריקו חולצות שקל,
שקל. 100ב־ רק שחור

 מדי יותר
סדר

ש ^ ת מ ו י ו  נמצאת משם צפונה חנ
ו בטל יושב המוכר דומה. חנות י *

 של לזו זהה הכמעט הסחורה משועמם,
יותר המדפים. על טיפ-טופ מסודרת שכנו

 הימאים אצל למצוא אפשרעדיין
 לאוהבות שרוואל מיכנסי

מכסה. אבל אופנתי, כך כל לא החרמון.
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לא היום גס אבל זוהר, תקופת לימאים היתה פעם חנות. תה

 .15ה־ בן בנו משה, עוזר כשלידו בפרט להתלונן, צריך לא רע,
 נותנים אנחנו לאבא. לעזור בא אני הלימודים אחרי יום ״כל

■ זיכרוני מירי : צילומים נותנים. אבל הרבה, לא הנחה.

שאפילו וצעיוות, צעירים הומה המקום
שמים בגר, 1 בוחני□ רק , מודדים 1 לא

באות, תיירות ומשלמים. ניילון בשקית
הרקומות בשמדות ומסתברות נעצרות

בווו והבל 1 וקונור נכנסות התלויות,

שקט. קונים. אין סדר. מדי
 יש לבית, בכניסה משם, דרומה מעט

ה בגילגול היתה היא גם קטנה. חנות מין
 יושב פרץ טומי ימאים. של חנות קודם

 למישנהו אחד ביס ובין פלפל, ואוכל
 אצלו למחירים. בקשר שאלותינו על עונה
 שקל, 650 — הודית חצאית יקר. יותר

גבריאל. אצל מאשר יותר שקל 250ב־
 חנות דיזנגוף, מכיכר רחוק לא הלאה,

 יש אבל דל, המיבחר וצנועה. קטנה ימאים
 המחיר מטריקו. יפות מיני שמלות כמה
 כמעט קטנטונת, חנות לידו שקל. 150 רק

ו כסא על ברחוב, יושב המוכר דוכן,
 הסממנים נראים אצלו אורחת. עם מפטפט

 מחזיק שעדיין היחידי הוא — פעם של
 מציתים דאודורנטים, בשמים, סבונים,
ההם. בימים כמו גילוח וסכיני

ערביה
ערבית. לה

 ולעלות רגליים לכתת צורך אין
 שים־ להשיג כדי לירושלים, לרגל

בדיזנגוף. להשיגה תוכלו ׳שקל 300ב־
 להיות־־אינדיאנית נפשה שחשקה למי וגסאינדיאנית

פרנזיס עם טריקו שימלת הקיץ, בימי
̂גרחרו־ורהצבעים בשלל סביר במחיר טפחיים, ומגלים טפח המכסים רז
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