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שראל ארץ את שאוהבת למי ה היפה י אופנ  ־ מקורית ו
:זו לתקופה מלהיבה הצעה הנה ייחודי, קו בעלת

 בכיוון אשתאול, באזור לטייל וצאו הילדים ואת בעלך את קחי
 צרעה, בקיבוץ נעימה למנוחה עצרי בית־שמש, ליד הנטיפים מערת

 מלתחה ולילדיך לך ובחרי כנען אופנת של המפעל לחנות היכנסי
 לטעמך. בהתאם מסוגננת אביבית

שגרתית בלתי הופעה
 הבאות מיוחד, טעם בעלות נאמנות, לקוחות קהל כנען לאופנת

 מלתחתן את לחדש כדי עונה מדי צרעה בקיבוץ המפעל לחנות
 מוגבלות בסדרות המיוצרים מעולה, בתפירה מקוריים בדגמים

 ת.שגרתי בלתי הופעה בטיחיםומ
ש ופריטי בדים שלובי  לבו

 צרופים כנען אופנת מציעה הנוכחית, האביב-קיץ בעונת
 עליונות חולצות וחולצה, מחצאית המורכבות מערכות של מעניינים

 בסגנון קלסי ובקו כפריות-פולקלוריסטיות חולצות אופנתיות,
מיוחד; ■אלגנט ספורט |

 ארוכים, מכנסיים חצאיות, :הכוללים לשילוב מותאמים פריטים מבחר
וחולצות; ״קו-לוט״ מכנסי

 וואל ופוליאסטר-כותנה, כותנה בבדי אישיות עם שמלות וכמובן
 זה המשולבים ופרחוניים מפוספסים חלקים, בדיגומים עמידים ובדים

 רב. בחן בזה
מצוין רעיון

 לקיבוץ טיול דן, גוש באזור או ובסביבתה בירושלים גרה את אם בין
 עם המרהיב בנוף קצרה נסיעה לשילוב מצרין רעיון הוא צרעה
נעימה. קדה

על חנות מפ ש בקיבוץ ה מ מ ה( ע ר ש) בית ליד צ  שמ
חה ל פתו כ ל ימי ב ח המועד חו ס חג פ ב  16.00-10.בץ־סס השני ו

.12.00-10.00 בץ חג וערב ו׳ וביום
חג (ביום ________________סגור)■—29.3 — בלבד הראשון ה

 בעיות
ם  ולבטי

המין בחיי
מאת

זידמן מרדכי ר״ד
רשפים הוצאת

האחרונה! הסנסציה
 של היוקרה בושמי
ר- יהודית ל מי
 ״הכחולות בחנויות אטרקציה

בלונדון
 במהירות ומתפשטת לישראל הגיעה הפנטסטית השמועה •

 במסיבות - קל בצחקוק לאוזן מפה אותה מספרים הבזק.
עובדה. אכן היא שהשמועה מתברר אך חברתיים. ובמפגשים

 הסוהו במרכז ראווה בחלונות כי מספרים דבר יודעי •
ת בחורות מפרסמות בלונדון, ם מעל ערומות סקסיו  פלקאטי
 חלקיה כי: קובע מאנגלית תרגומו אשר המסר את ענקיים

 12 במשך נעים בושם ריח ידיפו האשה של האינטימיים
בעזרת וזאת ביותר, אטרקטיביים גם ויהיו - ומעלה שעות
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פתאום?! מה - כיצד - איך •
 הקטנים הרול־און בקבוקי לאותם היא הכוונה כי מתברר •

 אשר ,806016)1 0115 השם את הנושאים - מילר יהודית של
 הדופק; פועם בהם מקומות על מריחה - הינו המקורי יעודם

נמוג. ולא שעות על שעות נעים ריח מדיף הנספג, הבושם
 הגיעה זו שידיעה מילר, יהודית הישראלית, הבושם מלכת •

 הסוהו של החדשה״ מ״התגלית לחלוטין נדהמה - לאוזניה אף
בלונדון;

פיללה... לא - למוצריה זה מסוג ל״הצלחה״ •

הסבתא עבו*־ הרואין
 )51 מעמוד (המשך

 באשמת הסבל ונגד הרואץ, יבוא
הרואין. והובלת החזקת
 טען הפישפט פתיחת עם מייד
דין לויה, של סניגורו ה ד אלי עוי

 שנערך מיסדר־הזיהוי כי קדר, הו
 לדבריו, בלתי־תקין. היה לשולחו

 רגיל, למסדר־זיהוי לויה הסכים
 בבוקר. הששי ליום נקבע והמועד

 היה יכול לא שקדר מכיוון אולם
לח וביקש טילפן במועד, להגיע

לו. כות
 כי לו אמרו הגיע כאשר לדבריו,

 התברר כך אחר ורק לבוא. איחר
 מיס- ערכה לא הפישטרה כי לו,

 מיסדר-זי- אלא רגיל, דר-זיהוי
ה של נוכחותו בלי הוי־תמונות,

סניגור.
ש כאיש לויה זוהה זה במיסדר

׳ המקרר. את קיבל
 אשר הוא לא לויה, של לטענתו

 היה אומנם הוא המקרר. את קיבל
ב מתגורר שהוא מכיוון במקום,

 בית- בעל עם בידידות והוא יפו
 קשר כל לו היה לא אך המלאכה,

ולסמים. למקרר
אפ הסניגור של חקירתו על־פי

 ההגנה טענת כי להבין, היה שר
 שלח אשר אביזרט, שאלברט תהיה

 לישראל, הגיע מצרפת, המקרר את
הסם. את לקבל היה שאמור והוא

ב אבן־נגף היה מיסדר-הזיהוי
 עלה כאשר לכן, כזו. להגנה דרך

 דני קצין־המישטרה לדוכן-העדים
 מיסדר-הזיהוי, את שערך עשור,

זו. בנקודה קדר אותו חקר
 כי השוטר סיפר הכל, להפתעת

 ומכיוון מיסדרי־זיהוי, שני ערך
ל לויה את קישר לא מהם שאחד
המיסדר. חומר את השמיד סמים,

 על לשמור הצליח לא הסניגור
 סנה הוא זה. גילוי נוכח קור־רוחו

 אני ״אדוני, לו: ואמר לשופט
 הראשונה העדות אחרי מזועזע

 עברו כי הודו קציני־מישטרה הזו.
 לא ואני ראיות, השמדת פשע את

חו אני כאשר מישפט לנהל צריך
אני ראיות. משמידים שמא שש

קדר פרקליט
!הושמד מיסדר־הזיהוי

 ולפנות המישפט את לדחות מבקש
 לעיכוב- בבקשה ליועץ־המישפטי

״הליכים !
 ה- את לשמוע המשיך השופט

 עורו״ הסבל, של וסניגורו מישפט,
 הסבל כי טען שהם, יוסף הדין

 עיסקת־הסמים על מאומה ידע לא
תמים. מוביל היה וכי

מ אנשי־המישטרה של עדותם
 לויה, את שזיהו הסמויה, היחידה
 המישפט. גורל את בודאי תכריע
 לחשוף תסרב שהמישטרה מכיוון
 הם כאשר השניים יופיעו אותם,

 מישקפי-שמש לעיניהם מחופשים:
 מיקו אבל פאות־נכריות. ולראשם

 מאז פאטליסט הפך שבודאי לויה,
 נראה אינו במכוניתו, הפיגועים

■ אלץ אילנה מודאג.

■ ■ לקטיגיס אופנה ■ ■
 )53 מעמוד (המשך

 יותר הוא השנה רומנטי, היה
המומחית. אומרת ספורטיבי,
 _ לשם, דבורה המעצבת לעומתה,

 התחרה. סגנון את עדיין מעדיפה
ל עיקריים קווים שני לה יש אך

 מאוד מגונדר הראשון — ילדים
 חנהל׳ה, של השבת שימלת כמו

ה קווים ובעל ספורטיבי והשני
 כבר נמצאת דבורה יותר. ישרים

 כבר 6 ״בגיל במיקצוע. שנה 40
 לבובות. בגדים לעצב התחלתי
 ואז לציור, מורה הייתי אחר־כך

 מחוץ־לארץ בירחונים הסתכלתי
 ביגדי־ה- את לעצב התחלתי וכך

ן הראשונים.״ ילדים
 ואחותו אביו אמו, ברוך, אלי

ר מלבישי- בין הסופר-סטארים דש -
 החברה את הקים האבא הילדים.

 ברוך, ריבקה והאמא, שנח 17 לפגי
 איך העיצוב. על המנצחת היא
 מאוד. ״פשוט ז זאת עושה היא
 הפרט־אה־ דגמי את לוקחת אני

ר למבוגרים. הפריסיים פורטה ת  ו
 אני לקטנים. הדבר אותו את פרת

 ההקטנה.״ בעקרון עובדת
בנק כמו נשפע רקנאטי רונלד

 לביגדי- חברה בעל הוא אבל אי,
 אצלו מנצחת קליינר חנה ילדים.

 ״בעבר ביגדי־הילדים. עיצוב על
 לביגדי- עברתי לנשים. עיצבתי

 הנושא ונתפסתי. במיקרה, ילדים
 מנויה אני בעיניי. חן מצא מאוד

ואיטלקים, צרפתיים ירחונים על
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 קל, מיוחד פוטר בד זהו קיציים.

 לאקלים המתאים ואוורירי נוח
 בדרום־ פותח הבד הקייצי. הארץ

בל באופן לארץ ומיובא אפריקה
שקלים. 350 חולצה מחיר עדי.

 באירופה לתערוכות-בגדים נוסעת
 מה בכל אישיים רעיונות ומשלבת

ומתרשמת.״ רואה שאני
 וסאט, כותנה בבדי עובדת חנה

 בדגמיה ניכרת הפריסית וההשפעה
טור כמו שלה, הצבעים ובשילובי

 הלא- בעיצוב ולבן, בננה קיז,
האופנתיים. ובניטים סימטרי
ה היפהפיה החליפה עולה כמה

 רונלד נשאל ,10 בן לילד זאת
 ׳** פח- הוא שקל.״ 1800״ רקנאטי.

ש כאלה יש מחייך, אתה ייך.
 וכל־כך קטנה חליפה כזאת יבכו.
מסביר: ורונלד כסף! הרבה

ה הזאת, הקדומה חדיעה ״את
ה להפריך. צריך בציבור, רווחת

 מיכנ- לתפירת שכר־עבודה יום
 בן לבחור או 12 בן לילד סיים

 למתפרה דבר. אותו כמעט זה 18
סנטי כמה עוד להוסיף משנה לא

ההפ במותניים. או באורך מטרים
קטן.״ יחסית הוא בבד רש

להו להיות צריך תקציב איזה
ב 8בת* ילדה להלביש כדי רים

ם: בקול מחשב ורונלד קיץ? ר
לזוג לפחות זקוקה שהילדה נניח
 750 לחג: יפים כותנה מיכנסי
לחג: יפה כותנה חולצה שקל!

קצ מכנסיים זוגות 3 שקל! 470
 זוג כל שקל 400 ליום־יום: רים

 כ-ימ זוגות 2 !שקל 1200 כלומר,
זוג כל ליום־יום, ארוכים נסיים

 3 שקל! 1500 כלומר שקל, 750
 אחת כל ליום־יום, טי חולצות

 סך שקל. 1410 כלומר שקל, 470
שקל. 5330 הכל:
 _ בג- כמה עוד שיש בהנחה וזה

שעברה. משנה דים
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