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 יוצא בראש שיש מד. כל ולא •ה
:מכונה.

 צבע על עובדות לא ״אנחנו
ה ״לקראת אומרות. הן זופנתי,״

 חנויות לכמה הולכות אנחנו גונה
רו האופנה, מרוכזת ששם :עיר,

 ל- האמורים הצבעים כל את וות
רו שאנחנו ואחרי אופנתיים, ;יות
 הדבר אותו הם הצבעים שכל וות
 לנו מוציא זד. היצרנים, כל אצל
הצב אותם עם לעבוד החשק את

ועו הביתה באות אנחנו ואז עים.
לחלוטין.״ אחרים צבעים על בדות

 מנקודות־ אחת זאת לדבריהן
 צבע יש ״אם בארץ. :תורפה
 משתלטים כולם השולט, מסויים

 נראה הכל לחנות ומחנות עליו
 ואותם בדים אותם הדבר, אותו

 צבעי על עובדות לא אנחנו נבעים.
נקודה.״ אופנה.

 לקול* ורינה אורית כשהגיעו
היו שעבר, בחורף הראשונה, קציר.

סרוגה וחצאית גופיה
ביותר מושלמת צורה

 בחיל הלכו הן דגמים. תישעה והן
 בכמה מזלן את לנטות ׳רעדה

 של והתגובות אופנתיים, :וטיקים
צב ״איזה :היו בעלי־החנויות :ל

 לא בכלל זה ז עושות אתן עים
 אבלות הביתה חזרו הן :אופנה!״

הזמ בלי וכמעט ראש, זזפויות
 רינה, אומרת נורא,״ לא ״אבל ות.

 מושלמת אישית מלתחה לנו ,היתד.
החורף.״ לאותו

 הגיע הקיץ חודשים, כמה עברו
 ה־ קולקציית עם לדרך יצאו ■הן
ל ״כשנכנסו שלהן. החדשה זיץ

 טירוניות. היינו מיזוודה עם חנויות
סרי המילה את בחנות כששמעו

 לפתוח בכלל צריך היה לא גים
 היתה: והתשובה המיזוודה ות

לא! ז לקיץ סריגים
 סקר- שמתוך חנויות בעלי ״היו

 שהכירו כאלה או נימוס, או :ות,
נראה.״ נו, :אמרו אישית, אותנו

 נ־0מ אותם,״ להאשים ״אי־אפשר
 על חושבים ״כשהם אורית, :רת

 הם הקיץ, של הקהל ועל ד,קיץ
ופוח מיסחריים בגדים מעדיפים

 כמה זאת, בכל אבל להסתכן. דים
 כמד, הקיץ בתחילת הזמינו מהם

אפי והם שיגעון, שנמכרו מודלים,
מודל.״ מאותו עוד הזמינו לו

 צעיר קוס
גיל לבל

 מוכרות ורינה אורית יום ץ
 החנויות לבעלי האופנה. בשוק •
ש השתיים, אל הערכה הרבה יש
 שוק את לפתח והמשיכו נכנעו לא

 מיוחד ומה עושות הן מה זסריגים.
ז :דגמיהם

לס מתייחסות אנחנו כל קודם
ממנו ליצור שאפשר לבד כמו יג
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 לא ואנחנו מגוונים החוסים הכל.
 אנחנו בקיץ מסויים. לחוט נצמדות
 המורכב חוט עם בעיקר עובדות

 משי וחוטי כותנה חוטי מאקרילן,
 הדגמים מחוץ־לארץ. המיובאים

 ומאוד מחוררים, רישתיים, בעיקר
ל צמודות לא הגוזרות מאווררים.

ב בולטים לא הזיעה וכתמי גוף
הם.״

 המראה את אוהבות ורינה אורית
ש לכך קשר ללא האה־סימטרי,

 שיפד עיצבו הן באופנה. זה היום
 בצבע לרוחב, בפסים לת־גופיה

 כשלשים־ וצהוב־לימון, ירוק־מנטה
ש פרשת עליונית מותאמת לה

 בלי או עם אותה ללבוש אפשר
 רחבה, העליונית גיזרת השימלה.

 אפשר האורך ואת השק, בסיגנון
רח כריכה חגורת בעזרת להגמיש

 גם שונים, לשימושים שניתנת בה
רוצים. עם השיער על

סרו חצאית־מיכנסיים עיצבו הן
וחול תואמת חולצת־גופיד, עם גה
 מעליה. אד,־סימטרית קשירה צת

 וללו־ הפריטים בין להפריד אפשר
 עם חולצה לדוגמה, בנפרד. בש

 חצאית־מיכנסיים או עור מיכנסי
קטנה. טריקו חולצת עם

וה ידן נתנו הם בביגדי-ים גם
 ואטרקטיבית סקסית היא תוצאה
 לו־ בחוטי הוא כשהשימוש ביותר,

 ואל לבן. ואקריליק ירוקים רקם
 את מאבד אינו בגד־הים חשש,

נו אינו במים, נמתח אינו צורתו,
 החוט איכות בזכות נוזל ואינו פל

והגימור.
 שואבות הן שלהן הרעיונות את
אוה שהן וממה מהראש, כל קודם
מק הן נוסף ועידכון השראה בות.

 חוץ. תוצרת מירחוני־אופנה בלות
אנ יושבות, אנחנו כאשר ״אבל

מט עם הדגם את בונות ממש חנו
 על עובדות אנחנו הגיוניות. רות

ב רצינית בצורה החיצוני העיצוב
אפ שונות, ריקמות בעזרת יותר,

 ערב כל וחרוזים. עור של ליקציות
 הביתה לוקחת מאיתנו אחת כל

ב עליהם ורוקמת סוודרים כמה
ביותר. מושלמת צורה

 על אומר הוא מה רינה, ובעלך,
ו הליליות ריקמותיך
להיר ומוכן מעודד מאוד ״בעלי

 לי שנתן זה והוא עזרה. לכל תם
הראשוני.״ הכלכלי היעוץ את

 אורית של מישפחתה אומרת ומד,
ז לסרגנית שהפכה המורד, על

 גישה עם ואח הורים לי ״יש
 מהם מקבלת ואני ליברלית, מאוד

 תמיד שלנו הבית וגיבוי. תמיכה
התנ שום להם ואין לשיחות פתוח
 בי שקיים ידעו תמיד הם גדות.

 למדתי הצבא אחרי האופנה. ג׳וק
אח אבל לאופנה, שנקר במיכללת

 הטכני שהתחום החלטתי שנה רי
 כדי מספיק אותי מושך לא שם

 שנים, שלוש הנושא את לסחוב
 כך. על מצטערת לא אני והיום
 בדרך בשרי, על הכל שלמדתי נכון

 הבחירה היתד, זאת אבל הקשה,
״ שלי.״

 אשד, היא לאה, אורית, של אמד,
 לדגמיה. קבוע מודל המשמשת נאה

מתלה מאוד אמא של ״חברותיה
 לפה באות והן מהיצירות בות

 האמת התחדש. מה לראות בריצה
 נושא עם התחלתי שלא שעד היא

 ולא אני לא אמא לא הסריגים
 לפני אם סריגים. עם לבשנו רינה

 איתי מדברת היית שנים שלוש
 מגיבה הייתי סריגים, על בקיץ

 פתאום מה :ישראלית כל כמו
 מטורפות אנחנו היום אבל 1 סריגים

מרגי כבר ואנחנו סריגים, על
 יש הזאת שבשנה ורואות שות
 בקרב ונכונות פתיחות יותר קצת

 ה- את לנסות הישראליות הנשים
 גם והנוזלים ד,אווריריים סריגים
בקיץ.

 ז אלו סריגים מתאימים ״למי
 קו על עובדות אנחנו לצעירות!

 התפיסה את לשבור ומנסות צעיר
למבוגרות. סריג של

צעי גישה בעל מישהו זה ״צעיר
 של עניין רק בהכרח לא זה רה.
 נשים ישנן חדשני. זד, צעיר גיל.

 ויש ילדה של גוף עם 50 ,40 בנות
 היות אך אשד״ של גוף עם כאלה

 גם הם צמודים, אינם שהדגמים
 זה מסויימת. למידה מוגבלים לא
פתי מוכנות, טעם. של עניין רק

וכים.״ חות

במדינה
וזפגנות

ה ברלה הכ-בר גדזד
תח■6מ יועץ סדוגדס

 גודלה את סדר תיקווה
 7ישד* מלכי גיכר ש?

 למסקגות והגיע
8 ת.8 עו ;י ו

בווד יביא ובא הממשמש הקיץ
 סל* לכיכר מפגינים המוני שוב אי

 כשם לכך, יהיו סיבות כי-ישראל.
 כל אחרי האחרון. בקיץ שהיו

 זד העיתונים, נתנו הפגנת-ז־,מונים
 הערכה ההפגנה ומארגני פישטרד,

ב שנדחסו המפגינים כפות לגבי
 את הדהים הפיספרים גודל כיכר.
 מפתח־ מהנדס-יועץ סופר, יעקב

 את לקחת החליט הוא תיקווה.
מפ כמה ולבדוק לידיו היוזמה

וב בכיכר להידחס יכולים גינים
:סופר סיפר סביבתה.
 במיקצועי מהנדם־בניין בהיותי

ה הוויכוח ולאור מטיבעי, וסקרן
 אודות לאחרונה שניטש ציבורי
החל הכיכר, של הגמיש קיבולה

הכי סימדי את ולמדוד ללכת טתי
 סרס־ בעזרת נעשתה המדידה כר.

 אחוז של סטיה שתיתכן כך מדידה,
ולכאן. לכאן שניים או

הר כולל ברוטו, נמדד השטח
 רק ניכיתי וממנו שמסביב, חובות

 נמדדו הם שגם שטחים אותם את
היש שגם מוסכם לגביהם ואשר
מסו אינו והמכוער המשחית ראלי

ה בריכת כגון שם, להצטופף גל
 תומרקין, יגאל של הפסל מים,

 במיוחד, קוצניים צימחיה ושיטחי
וסבוכים. גבוהים

 מחזית הוא שנמדד ברוטו השטח
 מי- בצד אבן־גבירול ברחוב הבית

 בצד ממול, הבתים לחזית ועד זרח
 ר הכבישים, שיטחי כולל מערב,
 חזית ועד העירייה בניין מחזית
ב ממול, פרישמן ברחוב הבתים
 45,050 הם השטח מימדי דרום.

 הורדות, אחרי ריבועים. מטרים
 הוא לקהל הפנוי השטח םך-ד,כל
ריבועיים. מטר 40,114
לה נותר כעת סרדינים. כמו

 הממוצע האנשים מיספר את עריך
 יכולים רבוע במטר רבוע. למטר

 בהנחה אך איש, ארבעה לעמוד
 אל כתף דחוסים, עומדים שהם
 וללא סרדינים, בקופסת כמו כתף,
רבות. שעות במשך נוע,

 סביר איננו זה מצב כי ברור
 יש כן ועל בלבד, תיאורטי והוא

 כלשהו, הפחתה במקדם להכפילו
 על להעריך. או לחשב יש שאותו

הקי לעיל, האמור לפי פנים, כל
 תהיה הכיכר של התיאורטית בולת

 למיססר נוסיף אם איש. 160456
 נדיבה, תוספת וזאת אחוז, 20 זה

 במוצאי- גם קהל שהיה בהנחה
ה מן היוצאים הסמוכים הרחובות

 מן ראיה לטווח עד לפחות כיכר,
 עיגול אחרי נקבל המרכזית, הבימה

איש. אלף 200
 בלבד. תיאורטי מיספר זהו אך

שה שככל מלמדת הסטטיסטיקה
 גדולים האנשים ומיספר שטח
 למיספר ההפחתה מקדם כך יותר,

 הוא רבוע למטר הממוצע האנשים
בה יותר. נמוך מיספרי ערך בעל
 איש. אלף 120 נקבל ליברלית נחה

 אי-שם אם־כן, נעה, הכיכר קיבולת
 איש, אלף 200ל״ אלף 120 בין

 של ויכולתם רצונם במידת תלוי
בקיץ. ועוד להידחס, האנשים

סופר. יעקב של דבריו כאן עד
 מחקרו מימצאי את שלח סופר
וה הליכוד של ההסברה למטות
 בגירסה ספק מטיל הוא מערך.

 הגדולה בהפגנה איש אלף 400 של
 במחנות- הטבח אחרי שהתקיימה

 אלף 300 או בביירות, הפליטים
שהת בממשלה, בהפגנת־התמיכה

 סופר אך המילחמה. בזמן קיימה
 באו שרבים בחשבון לוקח אינו

 שבהם במקומות והתמקמו לשטח
 הנואמים. ביפת כלל נראתה לא

באלפים. מוערכיס הם וגם

 תוצאה שחור, בחול מכוסים טנריף חופי רובטגויו חוד
 את שפקדו רבות וולקניות התפרצויות של

 האיים את .1706 בשנת גאריציקו העיר את לגמרי כמגנט והרסו האי,
 נלסון והאדמיראל ונורמנדים, ספרדים וכובשים פירטים פקדו הקנריים

נגדו. התגוננו טנריף כשאנשי ,1797ב־ קשה, ימי בקרב זרומו את פה איבד

ה ^ ל הקונסוליה פקידת של ו
\  קד של השני מעברו הספרדית י

 ביותר: ידידותי היה לא הטלפון
ו עבודתך, ממקום אישור ״תביא
 לך לתת זמן לנו יהיה אם נראה

האשרה.״ את
 לירושלים נסעתי היום למחרת

ה של בידיו אישית, למסור כדי
 לאשרת־כניסה בקשתי את קונסול,

הספר הדיפלומט הקנריים. לאיים
 אותי קיבל וקר־מזג, צעיר גבר די,

 ב- הביט הוא בלתי־נמנע. כדבר
 הזה העורך עורך של מיכתבו
תק מתי יודע איני :אותי והזהיר

 את להעביר עליי הוויזה. את בל
 שאתה מפני זה למדריד. בקשתך

הוראות...״ לי יש עיתונאי.
 נוסע ״אני :להתבדח ניסיתי
 טג־ לאי ימים שבוע של לחופשה

 המישטר אפילו כעיתונאי. לא ריף,
 לי העניק ארגנטינה של הצבאי

 כעיתונאי, לשנה אשרה בתל-אביב
ראש- של הסוציאליסטית וממשלתו

 גונזלם פליפה הספרדי הממשלה
 בקשתי עם לעשות מה יודעת אינה

ז״ לאשרה
 הוראות. לי ״יש :השיב הקונסול

בטלפון.״ איתך נתקשר אנו
בטלפון. איתי התקשרו לא

 שישה אחרי האשרה את קיבלתי
 לי הוענקה הספרדית הוויזה ימים.

 לי הותרה בלבד. ימים לשמונה
 אילו לספרד. בלבד אחת כניסה
 לפורטוגל מספרד להמשיך רציתי

 למדריד שנית ולחזור השכנה,
 לא — לתל-אביב משם לטוס כדי

זאת. לעשות יכול הייתי

 שחור חוף
ת בננו ו

 —סאן־דור של הג׳מבו טוס ף*
 המריא אל־על) של (חברת־בת ■יי

 עם מייד נוסעים. 370 עם מלוד
חצות, אחרי שעה חצי המראתו,


